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DECRETO 0201/2019                       CONDE, 06 DE NOVEMBRO DE 2019. 
 

Dispõe sobre a abertura de crédito 
adicional para autorização das 
despesas orçamentárias e dá outras 
providências. 

 

A Prefeita Constitucional do Município de Conde, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, demais 
legislações vigentes e conforme a Lei Nº 10092019 de 14/01/2019 

D E C R E T A 
 
Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais). Destinado a suplementar as seguintes 
dotações: 

 
21400  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
1008  CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 
12.361.0027.1008.3390390000.111 OUTROS  SERV.DE TERC.PESSOA JURI- 
DICA                                                                                                              300.000,00 

    Valor Total da Ação (1008) R$  300.000,00 
 Valor Total do Órgão (21400) R$ 300.000,00 
                              Valor Total  R$ 300.000,00 
 

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o 
crédito orçamentário no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 
Descriminado nas seguintes dotações: 

 

21400  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
2032   DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR – PNAE 
12.361.0028.2032.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO                       300.000,00 

      Valor Total da Ação (2032) R$      300.000,00 
  Valor Total do Órgão (21400) R$      300.000,00 
                               Valor Total R$     300.000,00 

 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições contrárias. 
 
 

MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 
Prefeita  

  
PORTARIA Nº 0222/2019      CONDE – PB, 06 DE NOVEMBRO DE 2019. 

 
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: 
Tornar sem efeito a Portaria de nº 0217/2019, do dia 01 de 

novembro de 2019, publicada no diário oficial de nº 1.614, de 01 de 
novembro de 2019, que nomeou Nancy Priscilla Nascimento da Silva, para 

exercer em comissão o cargo de, Chefe Da Divisão de Controle e Análise 
de Estatística de Trânsito, símbolo CDS-II, com lotação fixada na Secretaria 
Municipal de Planejamento. 

 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 
Prefeita  

 
  
 

     
 

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

  
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2019 

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e 
observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial 
nº 00055/2019, que objetiva: Registro de Preço para aquisição de tira de 
glicemia com aparelho em comodato destinado ao abastecimento das 
unidades de saúde desta secretaria municipal de Conde/PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: DIABETICOS 
EIRELI - R$ 210.000,00. 

Conde - PB, 05 de Novembro de 2019 
RENATA MARTINS DOMINGOS 
Secretária Municipal de Saúde 

  
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00042/2019 
 Aos 17 dias do mês de Outubro de 2019, na sede da Comissão Municipal 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Conde, Estado da Paraíba, 
localizada na Rodovia Pb 018 - Km 3,5 - Centro - 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 3.555, de 08 de Agosto de 2000; 
Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, 
conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 
00042/2019 que objetiva o registro de preços para: Aquisição de Mobiliário 
em Geral para atender as necessidades dos CREIs e Escolas da Rede 
Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas; 
resolve registrar o preço nos seguintes termos: 
  
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE - CNPJ nº 08.916.645/0001-80. 
VENCEDOR: A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA 

CNPJ: 31.070.140/0001-60 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

1 ARQUIVO EM AÇO PARA 
PASTA SUSPENSA 04 
GAVETAS tamanho ofício - Cor 
Cinza Cristal- com porta-
etiquetas estampados nas 
gavetas, com puxadores 
estampados horizontalmente na 
parte superior das gavetas e 
com acabamento em PVC nas 

AÇO 
EXPRESSO 
MOVEIS 

UND 80 429,00 34.320,00

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

GABINETE  DA  PREFEITA 

LICITAÇÃO  E  COMPRAS 
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cores cristal ou grafite, 
fechadura cilíndrica tipo Yale 
com travamento simultâneo das 
gavetas e sistema de 
deslizamento das gavetas em 
patins de nylon. Confeccionado 
em chapa de aço nº 16(1,50mm) 
nº 20(0,90mm), nº 24 (0,60mm) 
e nº 26 (0,45mm) – tratado pelo 
processo anti-corrosivo à base 
de fosfato de zinco e pintura 
eletrostática a pó com camada 
de 30 a 40 mícrons com 
secagem em estufa a 240ºC (na 
cor cinza cristal) ou pintura em 
esmalte sintético com camada 
de 30 a 40 mícrons com 
secagem em estufa a 120ºC(nas 
outras cores)- Capacidade de 30 
a 40 pastas por gavetas ou 25kg 
Dimensões EXTERNAS AxLxP: 
aproximadamente 133,5 x 47 x 
57cm – Dimensões INTERNAS 
(gavetas) AxLxP: 
aproximadamente 25 x 39 x 
48cm Peso: aproximadamente 
34kg – Garantia de 06 meses. 

6 ESTANTE em aço medindo 
aproximadamente 1,80 x 0,92 x 
0,40m com 06 (seis) prateleiras, 
com reforço longitudinal, 04 
colunas em perfil "L" de 
aproximadamente 30 x 30 mm, 
com 4 sapatas plásticas; 
Tratado pelo processo anti-
corrosivo e pintura eletrostática 
a pó; Confeccionada em chapa 
de aço 26; Variação máxima 
permitida, acima das 
dimensões, de até 20 cm. 

AÇO 
EXPRESSO 
MOVEIS 

UND 60 139,00 8.340,00

7 ESTANTE EM AÇO PARA 
BIBLIOTECA com 08 
prateleiras(Dupla Face) em 
chapa de aço nº 22(0,80mm), 
Duas Colunas em chapa nº 
18(1,30mm), base em chapa nº 
20(0,90mm) e arremate chapéu 
em chapa nº 20(0,90mm) 
Tratada por processo anti-
corrosivo e pintura eletrostática 
a pó. Peso recomendado por 
prateleira é de 
aproximadamente 60kg(bem 
distribuídos). Medidas 
aproximadamente 1020 x 555 x 
2000mm (largura x profundidade 
x altura). 

AÇO 
EXPRESSO 
MOVEIS 

UND 30 398,00 11.940,00

12 TÁBUA DE PASSAR ROUPA 
Tampo em madeira O,S,B, 
aproximadamente 0,90mm com 
forro metálico, Estrutura do 
tampo em tubo industrial 
redondo 3/4 x aproximadamente 
0,90 mm, Superfície 
acolchoada, com espuma e 
tecido, Guia para regulagem de 
altura em chapa FF 18 (1,20 
mm), Travessa da estrutura em 
tubo industrial redondo 3/4 x 
aproximadamente 0,90 mm, Pés 
dos cavaletes em tubo industrial 
redondo 3/4 x aproximadamente 
0,90 mm, Travessas do cavalete 
em tubo industrial redondo 5/8 x 
aproximadamente 0,90 mm. 
Travessas em ferro redondo 
3/16. Suporte em arame para 
ferro de passar. Ponteiras 
externas e interna em PVC. 
Chapas, tubos, ferros e arames, 

SOMEWAY UND 15 203,33 3.049,95

com tratamento anticorrosivo. 
Garantia do fabricante. 

TOTAL 57.649,95

 
VENCEDOR: Beta Solution Comércio Eletro Eletrônico LTDA ME 

CNPJ: 11.028.345/0001-70 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCAUNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

8 MESA ESCRIVANINHA COM 03 
GAVETAS: EM MADEIRA 
AGLOMERADA; REVESTIDO EM 
LAMINADO MELAMINICO; NA 
COR CINZA, COM TAMPO 
RETANGULAR MEDINDO 
aproximadamente (1200 X 600)MM; 
ESPESSURA MINIMA DE 18 MM; 
NA ALTURA TOTAL DE 
aproximadamente 750 MM; 
ESTRUTURA DE ACO; DE SECAO 
RETANGULAR; CHAPA COM 
ESPESSURA MINIMA DE 1,2 MM; 
COM PINTURA EM EPOXI NA 
COR PRETA FOSCA; CONTENDO 
UM GAVETEIRO; PARA 03 
GAVETAS; COM FECHADURA; 
PAINEL FRONTAL OU LATERAL; 
COM ESPESSURA MINIMA DE 
15MM; PRAZO DE GARANTIA DE 
NO MINIMO 12 MESES; 
FABRICADO DE ACORDO COM 
AS NORMAS VIGENTES. 

ESATO UND 30 162,00 4.860,00

TOTAL 4.860,00

 
VENCEDOR: DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA 
ESCRITORIO LTD 

CNPJ: 29.960.500/0001-57 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

2 ARMÁRIO de aço, com 2 portas e 
chaves duplicadas, pés tipo 
sapatas na cor do armário, com 4 
prateleiras reguláveis, medindo: 
aproximadamente 1,98 x 0,90 x 
0,40m pintado pelo processo 
eletrostático anti ferruginoso, 
epóxi pó, na cor cinza cristal. 

GENEAÇO 
AG02-2P-
4P 

UND 80 420,00 33.600,00

9 MESA PARA ESCRITÓRIO 
Borda Rígida aproximadamente 
106 x 68cm – Sem gavetas - 
Material: Estrutura em Aço 
Carbono e Tampo em MDL com 
aproximadamente 74cm x 106cm 
x 68cm (A x L x P) 

DIVINA 
1006 

UND 50 129,50 6.475,00

TOTAL 40.075,00

  
VENCEDOR: EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO EIRELI 

CNPJ: 31.472.249/0001-23 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

3 CONJUNTO REFEITÓRIO 
EM RESINA 
TERMOPLÁSTICA 
MEDINDO 2400MM, COM 
10 CADEIRAS Mesa com 
tampo bipartido, liso, 
confeccionado em resina 
ABS, medindo 
2400mmx800mmx760mm, 
dotado de nervuras com 
espessura mínima de 5mm, 
bordas medindo 30mm sem 
emendas , fixado a estrutura 
por meio de parafusos não 
visíveis, base do tampo da 
mesa formada por 01 tubo 
quadrado medindo 25mm x 
25mm posicionado sob o 
tampo, fabricada pelo 
processo de conformação 
mecânica por dobramento, 
cobrindo todo o perímetro da 

DESK/DELTA UND 30 4.380,00 131.400,00
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mesa resultando em um 
único ponto de solda unindo 
as extremidades do mesmo 
tubo, 02 barras de 
sustentação em tubo 50mm 
x30mm e uma barra 
confeccionada em tubo 
quadrado 25mm x 25mm e 
toda a extensão da mesa. 02 
colunas verticais laterais 
unindo o tampo aos pés em 
tubos oblongo medindo 
77mm x 40mm com 
espessura mínima de 
1,2mm, marca do fabricante 
injetada em auto-relevo no 
tampo da mesa. Base dos 
pés em tubo oblongo 
medindo 20mm x 48mm com 
espessura de 1,5mm em 
forma de arco. Uma barra de 
sustentação em tubo 
oblongo medindo 20mm x 
48mm fixadas entre as 
colunas. Sapatas 
calandradas antiderrapantes 
envolvendo as extremidades 
dos tubos que compõem os 
pés, desempenhando a 
função de proteção da 
pintura, aumentando a 
durabilidade, acompanham 
o formato dos pés em arco, 
medindo aproximadamente 
162mm x 53mm com 
tolerância de +/- 2,00mm, 
fabricadas em polipropileno 
virgem, podendo ser 
injetadas na mesma cor do 
tampo e presa à estrutura 
por meios de parafuso. 
Cadeira com assento e 
encosto em resina plástica 
virgem, fabricados pelo 
processo de injeção 
termoplástico, marca do 
fabricante injetada em auto-
relevo no encosto. Assento 
com medidas mínimas 
400mm x 460mm e medidas 
máximas 405mm x 465mm, 
altura assento/chão 460mm 
aproximadamente sem 
orifícios, fixado por parafuso. 
Encosto com medidas 
mínimas 403mm x 364mm, 
sem orifícios e com puxador 
para facilitar o carregamento 
da cadeira, fixado por 
parafuso. Estrutura formada 
por dois pares de tubo 
oblongo medindo 20mm x 
48mm com espessura de 
1,5mm fazendo a 
interligação da base do 
assento com os pés. Base 
do assento e interligação ao 
encosto em tubo oblongo 
16mm x 30mm com 
espessura de 1,5mm 
coberto pelo encosto, duas 
barras horizontais para 
sustentação sob o assento 
em tubo 5/8. Uma barra 
horizontal de reforço em tudo 
oblongo medindo 16mm x 
30mm com espessura de 
1,5mm fixada entre uma das 
colunas que liga a base do 
assento aos pés. Sapatas 
calandradas antiderrapantes 

envolvendo as 
extremidades, cobrindo a 
solda e toda a extensão 
superior dos tubos que 
compõem os pés, 
desempenhando a função 
de proteção da pintura 
prevenindo contra ferrugem, 
acompanham o formato dos 
pés em arco, medindo 
495mm x 55mm x 24mm 
com tolerância de +/-
2,00mm, injetadas em 
polipropileno virgem e presa 
à estrutura por parafusos e 
rebites. Estrutura formada 
por dois pares de tubo 
oblongo medindo 20mm x 
48mm com espessura de 
1,5mm fazendo a 
interligação da base do 
assento com os pés. Base 
do assento e interligação ao 
encosto em tubo oblongo 
16mm x 30mm com 
espessura de 1,5mm 
coberto pelo encosto, uma 
barra horizontal para 
sustentação sob o assento 
em tubo 5/8. Base dos pés 
em tubos oblongo medindo 
20mm x 48mm com 
espessura de 1,5mm em 
forma de arco com raio 
medindo no máximo 
800,0mm. Toda a estrutura 
metálica é fabricada em tubo 
de aço industrial tratados por 
conjuntos de banhos 
químicos para proteção e 
longevidade da estrutura e 
soldado através do sistema 
MIG. Cor da Estrutura: 
Branca. - Laudo em nome do 
fabricante, emitido por 
laboratório quanto a tinta 
aplicada espessura e 
camada de tinta NBR 
10443/08, com no mínimo 
700 microns; - Laudo em 
nome do fabricante, emitido 
por laboratório quanto a 
resistência a névoa salina 
NBR 8094/83, emitido por 
laboratório, no mínimo 1.500 
horas; - Laudo em nome do 
fabricante, emitido por 
laboratório quanto a 
atmosfera úmida saturada, 
com no mínimo 1.500 horas, 
conforme NBR 8095/83, 
emitido por laboratório. -
Laudo emitido por 
laboratório técnico para 
confirmação da veracidade 
da resina ABS (butadieno-
estireno-acrilonitrila); 

4 CONJUNTO 04 LUGARES 
EM RESINA 
TERMOPLÁSTICA 
COMPOSTO DE MESA E 4 
CADEIRAS - TAMANHO 
INFANTIL Cor: Laranja 
Mesa com tampo único liso 
confeccionado em resina 
termoplástica de alto 
impacto medindo 800mm x 
800mm, para uso coletivo e 
não individual, borda 
medindo 30mm, altura 
tampo/chão 590mm. Base 

DESK/DELTA UND 50 1.211,00 60.550,00
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da mesa formada por um 
tubo único, medindo 20mm x 
20mm fabricada pelo 
processo de conformação 
mecânica por dobramento, 
resultando em um único 
ponto de solda unindo as 
extremidades do mesmo 
tudo, e uma barra de 
sustentação horizontal 
confeccionada em tubo 
20mm x 20mm, pés em tubo 
redondo de 1,5 polegadas, 
protegidos por sapadas 
arredondadas evitando o 
atrito com o chão, marca do 
fabricante injetada em auto-
relevo deverá estar no 
encosto das cadeiras e no 
tampo da mesa. Cadeira 
com assento e encosto em 
resina plástica virgem, 
fabricados pelo processo de 
injeção termoplástico, marca 
do fabricante injetada em 
auto-relevo deverá estar no 
encosto. Assento com 
medidas mínimas 340mm x 
340mm, altura assento/chão 
349mm aproximadamente, 
fixado por parafusos. 
Encosto com medidas 
mínimas 340mm x 330mm 
com puxador para facilitar o 
carregamento da cadeira, 
fixado por meio de 
parafusos. Sapatas 
calandradas antiderrapantes 
envolvendo as 
extremidades, 
desempenhando a função 
de proteção da pintura 
prevenindo contra ferrugem, 
medindo 162mm x 53mm e 
100mm x 53mm com 
tolerância de +/- 2,00mm, 
injetadas em polipropileno 
virgem e presa à estrutura 
por de parafusos. Estrutura 
metálica fabricada em tubo 
de aço industrial tratados por 
conjuntos de banhos 
químicos para proteção e 
longevidade da estrutura e 
soldado através do sistema 
MIG. Estrutura formada por 
dois pares de tubo oblongo 
medindo 16mm x 30mm com 
espessura de 1,5mm. Base 
do assento e interligação ao 
encosto em tubo oblongo 
medindo 16mm x 30mm 
coberto pelo encosto. Uma 
barra horizontal de reforço 
em tudo oblongo medindo 
16mm x 30mm com 
espessura de 1,5mm fixada 
entre uma das colunas que 
liga a base do assento aos 
pés. Base dos pés em tubo 
oblongo medindo 20mm x 
48mm com espessura de 
1,5mm em forma de arco 
com raio medindo no 
máximo 800,0mm Cor da 
Estrutura: Branca. - Laudo 
em nome do fabricante, 
emitido por laboratório 
quanto a tinta aplicada 
espessura e camada de tinta 
NBR 10443/08, com no 

mínimo 700 microns; - Laudo 
em nome do fabricante, 
emitido por laboratório 
quanto a resistência a névoa 
salina NBR 8094/83, emitido 
por laboratório, no mínimo 
1.500 horas; - Laudo em 
nome do fabricante, emitido 
por laboratório quanto a 
atmosfera úmida saturada, 
com no mínimo 1.500 horas, 
conforme NBR 8095/83, 
emitido por laboratório. -
Laudo emitido por 
laboratório técnico para 
confirmação da veracidade 
da resina ABS (butadieno-
estireno-acrilonitrila); 

5 CONJUNTO ALUNO 
EMPILHÁVEL – TAMANHO 
4 Mobiliário escolar 
composto por dois
elementos independentes –
(1) mesa e (1) cadeira. Cor: 
Vermelha Mesa 
confeccionada em resina 
termoplástica, fabricada pelo 
processo de injeção 
termoplástico; tampo em 
ABS com formato retangular 
medindo 650mm x 510mm, 
dotado de porta copos e 
porta lápis / caneta. As 
dimensões da mesa do 
Conjunto Aluno estão em 
conformidade com a norma 
NBR 14006:2008, para o 
tamanho 4 na faixa de 
estatura de 1330 mm a 
1590mm. Tais dimensões 
estão descritas nas tabelas 1 
e 2. A estrutura da mesa 
confeccionada é em 02 
tubos aço industrial medindo 
20mm x 20mm com 1,2mm 
de espessura, formando a 
base do tampo e do porta 
livros, atracados por cuba 
termoplástica. Pés em 
formato de “U” permitindo o 
empilhamento da mesa, 
confeccionados em aço 
industrial em 01 tubo 
quadrado único de cada 
lado, dobrados pelo 
processo de conformação 
mecânica por dobramento, 
medindo 20mm x 20mm com 
1,2mm de espessura. Barra 
de sustentação, entre os 
pés, em 01 tubo quadrado 
medindo 20mm x 20m com 
1,2mm de espessura. Barra 
de ligação, fazendo reforço 
no tampo, confeccionada em 
01 tubo oblongo medindo 
16mm x 30mm com 1,5mm 
de espessura. Ponteiras, 
para a proteção dos pés, 
confeccionadas em 
polipropileno na cor preta, 
medindo 20mm x 20mm. 
Estrutura tratada por 
conjuntos de banhos 
químicos para proteção e 
longevidade da estrutura 
interligados por solda MIG e 
pintada por tinta poli-epox 
para pintura eletrostática. 
Cadeira fixa tipo 4 pés 
permitindo o empilhamento. 

DESK/DELTA UND 400 435,00 174.000,00
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As dimensões da cadeira do 
Conjunto Aluno deverão 
estar em conformidade com 
a norma NBR 14006:2008, 
para o tamanho 4 na faixa de 
estatura de 1330 mm a 
1590mm. Tais dimensões 
estão descritas nas tabelas 1 
e 2. Assento e encosto 
confeccionado em 
polipropileno moldado por 
processo de injeção, com 
acabamento da superfície 
liso, em cada peça 
(assento/encosto) contendo 
4 castelos (na parte 
inferior/traseira 
respectivamente) para 
fixação na estrutura por 
parafusos, ambos 
reforçados por abas laterais 
que cobrem o tubo e 
estruturam a peça com 
espessura de 6 mm. Contra 
distorções sob esforços, 
sendo o encosto reforçado 
com uma nervura em sua 
parte inferior traseira de 6 
mm, para dar sustentação no 
ato de carregar a cadeira. 
Ponteiras, para a proteção 
dos pés, confeccionadas em 
polipropileno na cor preta 
medindo 20mm x 20mm. 
Toda a estrutura é tratada 
por conjuntos de banhos 
químicos para proteção e 
longevidade da mesma 
interligados por solda MIG e 
pintada por tinta poli-epox 
para pintura eletrostática. A 
estrutura da cadeira é 
confeccionada por 02 tubos 
aço industrial medindo 
20mm x 20mm com 1,2mm 
de espessura, constituindo 
os pés da estrutura, em 
formato de “U”. Assento 
confeccionado por um par de 
tubo 16mm x 30mm com 
1,5mm de espessura e 02 
tubos, medindo 5/8” com 
1,2mm de espessura, 
realizando o reforço do 
assento. Certificado de 
acordo com a Norma NBR 
14006/2008, obedecendo à 
Portaria 105/2012 do 
INMETRO. 

10 CONJUNTO REFEITÓRIO 
EM RESINA 
TERMOPLÁSTICA 
MEDINDO 2400MM, COM 
12 CADEIRAS – TAMANHO 
INFANTIL. Mesa com tampo 
bipartido, liso, 
confeccionado em resina 
ABS, medindo 
2400mmx800mmx590mm, 
dotado de nervuras com 
espessura mínima de 5mm, 
bordas medindo 30mm sem 
emendas , fixado a estrutura 
por meio de parafusos não 
visíveis, base do tampo da 
mesa formada por 01 tubo 
quadrado medindo 25mm x 
25mm posicionado sob o 
tampo, fabricada pelo 
processo de conformação 
mecânica por dobramento, 

DESK/DELTA UND 30 3.177,00 95.310,00

cobrindo todo o perímetro da 
mesa resultando em um 
único ponto de solda unindo 
as extremidades do mesmo 
tubo, 02 barras de 
sustentação em tubo 50mm 
x30mm e uma barra 
confeccionada em tubo 
quadrado 25mm x 25mm e 
toda a extensão da mesa. 02 
colunas verticais laterais 
unindo o tampo aos pés em 
tubos oblongo medindo 
77mm x 40mm com 
espessura mínima de 
1,2mm, marca do fabricante 
injetada em auto-relevo no 
tampo da mesa. Base dos 
pés em tubo oblongo 
medindo 20mm x 48mm com 
espessura de 1,5mm em 
forma de arco. Uma barra de 
sustentação em tubo 
oblongo medindo 20mm x 
48mm fixadas entre as 
colunas. Sapatas 
calandradas antiderrapantes 
envolvendo as extremidades 
dos tubos que compõem os 
pés, desempenhando a 
função de proteção da 
pintura, aumentando a 
durabilidade, acompanham 
o formato dos pés em arco, 
medindo aproximadamente 
162mm x 53mm com 
tolerância de +/- 2,00mm, 
fabricadas em polipropileno 
virgem, podendo ser 
injetadas na mesma cor do 
tampo e presa à estrutura 
por meios de parafuso. 
Cadeira com assento e 
encosto em resina plástica 
virgem, fabricados pelo 
processo de injeção 
termoplástico, marca do 
fabricante injetada em auto-
relevo deverá estar no 
encosto. Assento com 
medidas mínimas 340mm x 
340mm, altura assento/chão 
349mm aproximadamente, 
fixado por parafusos. 
Encosto com medidas 
mínimas 340mm x 330mm 
com puxador para facilitar o 
carregamento da cadeira, 
fixado por meio de 
parafusos. Sapatas 
calandradas antiderrapantes 
envolvendo as 
extremidades, 
desempenhando a função 
de proteção da pintura 
prevenindo contra ferrugem, 
medindo 162mm x 53mm e 
100mm x 53mm com 
tolerância de +/- 2,00mm, 
injetadas em polipropileno 
virgem e presa à estrutura 
por de parafusos. Estrutura 
metálica fabricada em tubo 
de aço industrial tratados por 
conjuntos de banhos 
químicos para proteção e 
longevidade da estrutura e 
soldado através do sistema 
MIG. Estrutura formada por 
dois pares de tubo oblongo 
medindo 16mm x 30mm com 
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espessura de 1,5mm. Base 
do assento e interligação ao 
encosto em tubo oblongo 
medindo 16mm x 30mm 
coberto pelo encosto. Uma 
barra horizontal de reforço 
em tudo oblongo medindo 
16mm x 30mm com 
espessura de 1,5mm fixada 
entre uma das colunas que 
liga a base do assento aos 
pés. Base dos pés em tubo 
oblongo medindo 20mm x 
48mm com espessura de 
1,5mm em forma de arco 
com raio medindo no 
máximo 800,0mm Cor da 
Estrutura: Branca. - Laudo 
em nome do fabricante, 
emitido por laboratório 
quanto a tinta aplicada 
espessura e camada de tinta 
NBR 10443/08, com no 
mínimo 700 microns; - Laudo 
em nome do fabricante, 
emitido por laboratório 
quanto a resistência a névoa 
salina NBR 8094/83, emitido 
por laboratório, no mínimo 
1.500 horas; - Laudo em 
nome do fabricante, emitido 
por laboratório quanto a 
atmosfera úmida saturada, 
com no mínimo 1.500 horas, 
conforme NBR 8095/83, 
emitido por laboratório. -
Laudo emitido por 
laboratório técnico para 
confirmação da veracidade 
da resina ABS (butadieno-
estireno-acrilonitrila); -
Laudo elaborado por 
laboratório acreditado pelo 
Inmetro de ensaio atestando 
a resistência ao impacto izod 
do acrilonitrilabutadieno 
estireno – ABS, com 
resistência mínima ao 
impacto de 150 j/m. - Laudo 
emitido por laboratório 
quanto a resistência a 
flexibilidade do assento e 
encosto em resina plástica. 

TOTAL 461.260,00

 
VENCEDOR: THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI - ME 

CNPJ: 19.242.524/0001-17 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

11 QUADRO branco tipo lousa 
,confeccionado em melamínico 
laminado, com revestimento em 
fórmica brilho branca, medindo 
aproximadamente 2,00 x 1,20m 
com acabamento em cantoneiras 
de alumínio, caneta para uso em 
quadro branco, com possibilidades 
de apagar, logo que precise, tinta à 
base de álcool, na cor azul. 

ARTE 
LOUSA 

UND 200 155,00 31.000,00

TOTAL 31.000,00

 
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 a Prefeitura Municipal 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 do respectivo Pedido de Compra, 
serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de 
licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00042/2019, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata 
de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada: 
  
Pela Prefeitura Municipal 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 00042/2019, que fizerem adesão a 
esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00042/2019 e seus 
anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame: 
  
- A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA. 
CNPJ: 31.070.140/0001-60. 
Item(s): 1 - 6 - 7 - 12. 
Valor: R$ 57.649,95. 
- Beta Solution Comércio Eletro Eletrônico LTDA ME. 
CNPJ: 11.028.345/0001-70. 
Item(s): 8. 
Valor: R$ 4.860,00. 
- DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA 
ESCRITORIO LTD. 
CNPJ: 29.960.500/0001-57. 
Item(s): 2 - 9. 
Valor: R$ 40.075,00. 
- EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO EIRELI. 
CNPJ: 31.472.249/0001-23. 
Item(s): 3 - 4 - 5 - 10. 
Valor: R$ 461.260,00. 
- THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI - ME. 
CNPJ: 19.242.524/0001-17. 
Item(s): 11. 
Valor: R$ 31.000,00. 
  
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica 
eleito o Foro da Comarca de Conde. 
  

Conde - PB, 17 de Outubro de 2019 
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 

Prefeita  
  

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00051/2019 

 

 Aos 04 dias do mês de Novembro de 2019, na sede da Comissão Municipal 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Conde, Estado da Paraíba, 
localizada na Rodovia PB 018 - Km 3,5 - Centro - 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 3.555, de 08 de Agosto de 2000; 
Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, 
conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 
00051/2019 que objetiva o registro de preços para: AQUISIÇÃO DE PNEUS 
E CÂMARA DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB; resolve registrar o preço nos 
seguintes termos: 
  
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE - CNPJ nº 08.916.645/0001-80. 
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VENCEDOR: DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP 

CNPJ: 07.190.090/0001-70 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

9 PNEU S/Câmara 255.70 R16, 
não remoldado e não 
recauchutado. O item deverá 
atender as Normas ABNT. 

VIGOROUS 
- HIFLY 

UN 8 520,00 4.160,00

11 PNEU 205.75 R16 S/CÂMARA, 
não remoldado e não
recauchutado. O item deverá 
atender as Normas ABNT. 

ADERENZA 
- 
CARGOMAX

UN 20 440,00 8.800,00

13 PNEU S/Câmara 175.65 R14, 
não remoldado e não 
recauchutado. O item deverá 
atender as Normas ABNT. 

DUNLOP UN 40 220,00 8.800,00

TOTAL 21.760,00

  
VENCEDOR: MB AUTO PECAS LIMITADA - EPP 

CNPJ: 35.422.021/0001-80 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

4 PNEU 7,50 – 16 C/Câmara 
não remoldado e não 
recauchutado. O item deverá 
atender as Normas ABNT. 

WESTLAKE / 
CR832 

UN 48 644,00 30.912,00

5 PROTETOR DE CÂMARA 
DE AR 7,50 - 16. O item 
deverá atender as Normas 
ABNT. 

ECOBOR UN 48 35,00 1.680,00

6 CÂMARA DE AR 7,50-16. O 
item deverá atender as 
Normas ABNT. 

MAGNUM V3-
04-5 

UN 48 66,30 3.182,40

14 PNEU S/Câmara 185.65 
R14, não remoldado e não 
recauchutado. O item deverá 
atender as Normas ABNT. 

TORNEL / 
REAL  

UN 16 245,00 3.920,00

15 PNEU dianteiro Retro 
Escavadeira 12 – 16.5, não 
remoldado e não 
recauchutado. O item deverá 
atender as Normas ABNT. 

ROADGUIDER 
SKS-8 

UN 21.069,00 2.138,00

16 PNEU dianteiro direcional 
com Câmara 10.00-20 

CENTELLA 
CR600 

UN 21.225,00 2.450,00

19 CÂMARA DE AR 10.00-20 MAGNUM UN 10 119,00 1.190,00

TOTAL 45.472,40

  
VENCEDOR: NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 

CNPJ: 13.440.646/0001-31 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

1 PNEU 900x20 
C/Câmara não 
remoldado e não 
recauchutado. O item 
deverá atender as 
Normas ABNT. 

PNEU 900/20 
C/CAM 
PAPALEGUAS 
G8 14PR TT 
TITAN 

UN 84 1.020,00 85.680,00

2 PROTETOR DE 
CÂMARA DE AR 
9.00x20, com 
certificação do 
INMETRO, atendendo 
as normas da ABNT. 

PROTETOR ARO 
20 (900-20) 
ECOBOR 

UN 84 41,00 3.444,00

3 CÂMARA DE AR 
9.00/20. O item deverá 
atender as Normas 
ABNT. 

CAMARA DE AR 
20 (900-20) 
MAGNUM 

UN 84 97,00 8.148,00

7 PNEU 2015. 75 R17,5 
S/Câmara, não 
remoldado e não 
recauchutado. O 
produto deverá atender 
as Normas ABNT. 

PNEU 215/75 R 
17,5 S/CAM 16PR 
LISO CR97A 
GOODRIGE 

UN 60 710,00 42.600,00

8 PNEU S/Câmara 205.55 
R16, não remoldado e 
não recauchutado. O 
item deverá atender as 
Normas ABNT. 

PNEU 205/55 R 
16 S/CAM 
MOZZO 4S+ 91H 
DURATURN 

UN 8 285,00 2.280,00

10 PNEU 195.65 R15, não 
remoldado e não 

PNEU 195/65 R 
15 S/CAM 

UN 8 265,00 2.120,00

recauchutado. O item 
deverá atender as 
Normas ABNT. 

BRILLANTIS2 
91H BARUM  

12 PNEU 175.70 R13, não 
remoldado e não 
recauchutado. O item 
deverá atender as 
Normas ABNT. 

PNEU 175/70 R13 
S/CAM SENTIVA 
82T FATE 

UN 48 199,00 9.552,00

17 PNEU tração traseiro 
10.00-20 

PNEU 1000/20 
TRAÇÃO TRAS 
CONQUISTADOR 
16PR TITAN 

UN 81.489,00 11.912,00

18 PROTETOR DE 
CÂMARA de ar 10.00-
20 

PROTETOR ARO 
20 (1000-20) 
ECOBOR 

UN 10 40,00 400,00

20 PNEU 14.00-24 PNEU 1400/24 
C/CAM ROAD 
GRADER 12 PR 
TT G2 TITAN 

UN 63.300,00 19.800,00

TOTAL 185.936,00

  
 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 a Prefeitura Municipal 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 Nota de Empenho, serão 
observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que 
a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00051/2019, parte integrante 
do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de 
Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada: 
  
Pela Prefeitura Municipal 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 00051/2019, que fizerem adesão a 
esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00051/2019 e seus 
anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame: 
  
- DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP. 
CNPJ: 07.190.090/0001-70. 
Item(s): 9 - 11 - 13. 
Valor: R$ 21.760,00. 
- MB AUTO PECAS LIMITADA - EPP. 
CNPJ: 35.422.021/0001-80. 
Item(s): 4 - 5 - 6 - 14 - 15 - 16 - 19. 
Valor: R$ 45.472,40. 
- NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA. 
CNPJ: 13.440.646/0001-31. 
Item(s): 1 - 2 - 3 - 7 - 8 - 10 - 12 - 17 - 18 - 20. 
Valor: R$ 185.936,00. 
  
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica 
eleito o Foro da Comarca de Conde. 

         Conde - PB, 04 de Novembro de 2019 
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 

Prefeita  
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00054/2019 

  
Aos 04 dias do mês de Novembro de 2019, na sede da Comissão Municipal 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Conde, Estado da Paraíba, 
localizada na Rodovia PB 018 - Km 3,5 - Centro - 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 3.555, de 08 de Agosto de 2000; 
Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, 
conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 
00054/2019 que objetiva o registro de preços para: Aquisição de recarga de 
gás para atender as necessidades das Escolas e Creis da rede Municipal; 
resolve registrar o preço nos seguintes termos: 
  
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE - CNPJ nº 08.916.645/0001-80. 
  

VENCEDOR: SOS GAS LTDA - ME 

CNPJ: 09.266.128/0001-76 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

1 GÁS LIQUEFEITO de 
petróleo, carga com 13 kg. 
Com entrega conforme 
Anexo I do Termo de 
Referência, 

NACIONALGAS 
PETROBRAS 

UND 1200 77,00 92.400,00

TOTAL 92.400,00

  
 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 a Prefeitura Municipal 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 do respectivo Pedido de Compra, serão 
observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que 
a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00054/2019, parte integrante 
do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de 
Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada: 
  
Pela Prefeitura Municipal 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 00054/2019, que fizerem adesão a 
esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00054/2019 e seus 
anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame: 
  
- SOS GAS LTDA - ME. 
CNPJ: 09.266.128/0001-76. 
Item(s): 1. 
Valor: R$ 92.400,00. 
  
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica 
eleito o Foro da Comarca de Conde. 

 Conde - PB, 04 de Novembro de 2019 
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 

Prefeita 


