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DIÁRIO OFICIAL 

 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 
 
GABINETE DA PREFEITA 

 
 
PORTARIA Nº 0182/2022                            CONDE, 22 de agosto de 2022. 

 
A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, no uso das suas atribuições, 
 
CONSIDERANDO o minucioso estudo elaborado no âmbito da 

Secretaria Municipal de Saúde, que apontou para a necessidade urgente de 
ampliação das atividades e dos serviços essenciais e básicos em saúde do 
SUS ofertados à população, 

 
CONSIDERANDO a vigência plena da Lei Federal Nº 13.019/14 e 

Decreto Municipal 034/2022, que instituiu normas gerais para as parcerias 
entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil,  

 
CONSIDERANDO, finalmente, o compromisso da Administração 

Municipal de Conde/PB, de garantir à população local o direito 
constitucional do acesso à Saúde, bem como, a um eficiente Atendimento 
Ambulatorial e de Urgência/Emergência, 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º NOMEAR os servidores a seguir qualificados e relacionados, 

lotados na Secretaria Municipal de Saúde, para compor a Comissão Especial 
de Chamamento Público, constituída com o objetivo específico de 
processar e julgar, na forma estabelecida na Lei Federal Nº 13.019/14, de 
31/07/2014, e suas alterações, e pelo Decreto Municipal nº 034/2022, a 
Chamada Pública destinada a selecionar uma Organização da Sociedade 
Civil – OSC para, através de parceria celebrada mediante Termo de 
Colaboração, executar em regime de mútua cooperação e em caráter 
complementar, as atividades e serviços em saúde do SUS que a população 
necessita, os quais se encontram relacionados e quantificados no Anexo I 
desta Portaria. 

 
ALANE BARRETO DE ALMEIDA LEÔNCIO, CPF Nº 074613944-60; RG Nº 
3051154 – Presidente da Comissão Especial de Chamamento Público; 
 
EMANUELEE CARLA MACÊDO DA SILVA, CPF Nº 074.001.594-02; RG 
Nº 3144539 Membro 01 da Comissão Especial de Chamamento 
Público; 
 
LUANA RODRIGUES DA SILVA, CPF Nº 700.048.984-78; RG Nº 3920320 
Membro 02 da Comissão Especial de Chamamento Público. 
 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos para o dia 22 de agosto de 2022. 

 
 
 

KARLA PIMENTEL 
Prefeita de Conde 

 

PORTARIA Nº 0183/2022                               CONDE, 23 de agosto de 2022. 
 
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 ADRIELSON MAXIMIANO SIMÕES CHAGAS para o 

cargo de DIRETOR DE COMUNICAÇÃO POPULAR, simbologia CDS-I, com 
lotação na Secretaria da Comunicação Social e Difusão Digital. 

 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos para o dia 01 de agosto de 2022.  

 

KARLA PIMENTEL 
Prefeita de Conde 

PORTARIA Nº 0184/2022                                CONDE, 23 de agosto de 2022. 
 
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 CARLOS JOSE SABINO DOS SANTOS para o cargo de 

CHEFE DA DIVISÃO DE JUVENTUDE URBANA, simbologia CDS-III, 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 agosto de 2022.  

 

KARLA PIMENTEL 
Prefeita de Conde 

PORTARIA Nº 0185/2022                               CONDE, 23 de agosto de 2022. 
 
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, 

Considerando o Acordo de Cooperação nº 01/2022, firmado entre 
a Prefeitura Municipal de Conde e o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba 
no dia 10 de agosto de 2022; 

Considerando o histórico de parcerias bem-sucedidas entre o 
poder Executivo e o Judiciário no desempenho de seu papel Constitucional 
de garantir a legitimidade nas eleições e a eficiência de todos os 
procedimentos que lhe são correlatos; 
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Considerando a necessidade de atos preparatórios às eleições 
como: transporte de material e servidores, convocação de mesários, 
vistorias em escolas e montagem de sessão de votação. 

RESOLVE:   
 
Art. 1º Disponibilizar um veículo de passeio, devidamente 

abastecido, para as atividades de apoio operacional junto ao Juízo Eleitoral 
da 3ª Zona nas Eleições de 2022. 

  
Art. 2º Designar o servidor EVERTON MACEDO DA SILVA, Mat. 

31008, como condutor responsável pelo veículo disponibilizado ao Juízo 
Eleitoral da 3ª Zona nas Eleições de 2022. 

 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da assinatura do Acordo 

de Cooperação supracitado, e terá vigência até o dia do pleito, em 1º Turno 
(02/10/2022) ou 2º Turno (30/10/2022), se houver.  

 

 
KARLA PIMENTEL 
Prefeita de Conde 

 
LICITAÇÃO E COMPRAS 

 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

EXTRATO DE ADITIVO 
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para execução de 
obras de sistema de abastecimento de água em cinco comunidades deste 
Município. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2021. 
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e: CT Nº 00019/2022 - 
Construtora Paraibana Eireli - 2º Aditivo - prorroga o prazo por mais 120 
dias. ASSINATURA: 12.08.22 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: Locação de motoniveladora, retroescavadeira, caminhões 
basculantes, escavadeira hidráulica, trator de pneus, e mobilização e 
desmobilização de equipamentos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00014/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: 
10.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura 15.451.0016.2022 – 
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura 
17.605.0016.1008 – Construção Reforma e Ampliação de Equipamentos 
Públicos e Urbanização 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica. VIGÊNCIA: até 12/08/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Conde e: CT Nº 00137/2022 - 12.08.22 - CONSTRUTORA 
INVEZT LTDA - R$ 2.509.990,08. 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022 
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e 
observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico 
nº 00014/2022, que objetiva: Locação de motoniveladora, 
retroescavadeira, caminhões basculantes, escavadeira hidráulica, trator de 
pneus, e mobilização e desmobilização de equipamentos; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
CONSTRUTORA INVEZT LTDA - R$ 2.509.990,08. 

Conde - PB, 11 de Agosto de 2022 
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS – Prefeita 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

 
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022 

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo 
processo, que objetiva: Locação de motoniveladora, retroescavadeira, 
caminhões basculantes, escavadeira hidráulica, trator de pneus, e 
mobilização e desmobilização de equipamentos; DESIGNO os servidores 
Tiago Ribeiro da Silva, Secretário de Infraestrutura, como Gestor; e Anatoly 
Alyson dos Santos Ventura, Engenheiro Civil, para Fiscal, do contrato 
decorrente da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00014/2022, 
especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido 
contrato, respectivamente. 

Conde - PB, 11 de Agosto de 2022 
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS – Prefeita 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 10023/2022 
  
Aos 15 dias do mês de Agosto de 2022, na sede da Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Conde, Estado da Paraíba, localizada 
na Rodovia Pb 018 - Rodovia - 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 Municipal nº 0146, de 30 de Janeiro de 2019; Decreto 
Municipal nº 007, de 09 de Fevereiro de 2021; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, 
conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 
00023/2022 que objetiva o registro de preços para: Aquisição de Pão, 
Queijo e Bebida Láctea, junto a Secretaria Municipal de Educação, devendo 
a entrega ocorrer nos CREIs e escolas 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: LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 
CNPJ: 30.397.976/0001-00 
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

2 BEBIDA LÁCTEA, sabores 
variados, apresentação 
em embalagem de 1 litro, 
embalagem com 
identificação do produto, 
marca do fabricante, 
data de fabricação e 
prazo de validade de 
acordo com a resolução 
n° 12/78 da CNNPA, com 
entrega nas escolas e 
CREIs, de acordo com 
roteiro informado no 
pedido de compra, 
acondicionado em 
embalagem original do 
fabricante, lacrada, não 
violada, não avariada e 
com no mínimo 75% da 
validade útil 

SANTO 
EXPEDITO 
/ SANTO 
EXPEDITO

L 4118 4,05 16.677,90

TOTAL 16.677,90
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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 Eletrônico nº 00023/2022, 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. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00023/2022 e seus 
anexos, e a seguinte proposta vencedora do referido certame: 
  
- LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
30.397.976/0001-00 
Valor: R$ 16.677,90 
  
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica 
eleito o Foro da Comarca de Conde. 
  

Conde - PB, 15 de Agosto de 2022 
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS – Prefeita 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 10017/2022 
  
Aos 12 dias do mês de Agosto de 2022, na sede da Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Conde, Estado da Paraíba, localizada 
na Rodovia Pb 018 - Rodovia - 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 Municipal nº 0146, de 30 de Janeiro de 2019; Decreto 
Municipal nº 007, de 09 de Fevereiro de 2021; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, 
conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 
00017/2022 que objetiva o registro de preços para: Aquisição de 
eletrodomésticos diversos – fogão industrial, microondas, geladeira, 
máquina de lavar roupa, freezer horizontal, liquidificador industrial, 
ventilador de parede, multiprocessador de alimentos, espremedor de 
frutas e televisor –, destinados a Secretaria Municipal de Educação; 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: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI 
CNPJ: 36.521.392/0001-81 
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

9 ESPREMEDOR DE 
FRUTAS, espremedor de 

METAL 
FERREIRA 

und 38 263,76 10.022,88

frutas em aço inox com 
potência mínima de 120 
W e 220 V. GARANTIA 
MÍNIMA de 01 ANO 
contra defeitos de 
fabricação a partir da 
data de entrega, 
oxidação das partes 
metálicas e desgaste ou 
desprendimento de 
componentes. 

/ 
Alumínio 
/ MFEA–
G 

TOTAL 10.022,88
  
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 Eletrônico nº 00017/2022, 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. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00017/2022 e seus 
anexos, e a seguinte proposta vencedora do referido certame: 
  
- GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI. 
36.521.392/0001-81 
Valor: R$ 10.022,88 
  
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica 
eleito o Foro da Comarca de Conde. 
  

Conde - PB, 12 de Agosto de 2022 
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS – Prefeita 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 20017/2022 
  
Aos 12 dias do mês de Agosto de 2022, na sede da Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Conde, Estado da Paraíba, localizada 
na Rodovia Pb 018 - Rodovia - 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 Municipal nº 0146, de 30 de Janeiro de 2019; Decreto 
Municipal nº 007, de 09 de Fevereiro de 2021; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, 
conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 
00017/2022 que objetiva o registro de preços para: Aquisição de 
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eletrodomésticos diversos – fogão industrial, microondas, geladeira, 
máquina de lavar roupa, freezer horizontal, liquidificador industrial, 
ventilador de parede, multiprocessador de alimentos, espremedor de 
frutas e televisor –, destinados a Secretaria Municipal de Educação; 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: MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA 
CNPJ: 01.590.728/0002-64 
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

10 TELEVISOR SMART TV 
TELA DE 43 POLEGADAS, 
características mínimas: 
smart TV (navegador web, 
downloads de aplicativo), 
tela de 43 polegadas, tipo 
de tela LED, conversor 
digital integrado, wifi 
integrado, resolução de 
tela full HD 1080p ou 
superior, conexão mínima 
(01 HDMI, 01 USB, 01 
entrada de vídeo 
composto (AV), 01 
ethernet (LAN).), bivolt e 
controle remoto. 
GARANTIA MÍNIMA de 01 
ANO contra defeitos de 
fabricação a partir da data 
de entrega, oxidação das 
partes metálicas e 
desgaste ou 
desprendimento de 
componentes. 

AOC und 251.924,40 48.110,00

TOTAL 48.110,00
  
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 Eletrônico nº 00017/2022, 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. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00017/2022 e seus 
anexos, e a seguinte proposta vencedora do referido certame: 

  
- MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA. 
01.590.728/0002-64 
Valor: R$ 48.110,00 
  
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica 
eleito o Foro da Comarca de Conde. 
  

Conde - PB, 12 de Agosto de 2022 
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS – Prefeita 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 30017/2022 

  
Aos 12 dias do mês de Agosto de 2022, na sede da Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Conde, Estado da Paraíba, localizada 
na Rodovia Pb 018 - Rodovia - 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 Municipal nº 0146, de 30 de Janeiro de 2019; Decreto 
Municipal nº 007, de 09 de Fevereiro de 2021; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, 
conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 
00017/2022 que objetiva o registro de preços para: Aquisição de 
eletrodomésticos diversos – fogão industrial, microondas, geladeira, 
máquina de lavar roupa, freezer horizontal, liquidificador industrial, 
ventilador de parede, multiprocessador de alimentos, espremedor de 
frutas e televisor –, destinados a Secretaria Municipal de Educação; 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: NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS 
CNPJ: 03.829.590/0001-58 
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

1 FOGÃO 
INDUSTRIAL 06 
BOCAS, fogão 
industrial central 
de 6 bocas com 
forno e torneiras 
de controle em 
dois lados opostos, 
fixadas em tubo de 
alimentação 
(gambiarra), 
alimentado por 
GLP (gás liquefeito 
de petróleo) ou 
gás natural, e com 
queimadores 
dotados de 
dispositivo 
"supervisor de 
chama". O 
tamanho das 
bocas deverá ser 
de 30x30cm e 3 
queimadores 
simples sendo 3 

ITAJOBI –
6BC/CF 

und 262.020,00 52.520,00
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queimadores 
duplos c/ chapa ou 
banho–maria e c/ 
forno, 4 pés em 
perfil "L" de aço 
inox e sapatas 
reguláveis 
constituídas de 
base metálica e 
ponteira maciça 
de material 
polimérico, fixadas 
de modo que o 
equipamento 
fique a 
aproximadamente 
50 mm do piso. 
Dimensões: 
107x084x083. 
GARANTIA 
MÍNIMA de 01 
ANO a partir da 
data de entrega, 
contra defeitos de 
fabricação, 
oxidação das 
partes metálicas e 
desgaste ou 
desprendimento 
de componentes. 

2 MICROONDAS, 
display digital, 
potência de saída 
mínima de 700 w, 
Cor; Branca. 
Capacidade 
mínima de 20 
litros – Dimensões 
aproximadas: 28x 
46x 37 cm (AxLxP) 
– Peso 
aproximado: 
11,40kg – Plugue e 
cordão de 
alimentação com 
certificação 
INMETRO. O 
produto deve 
atender os 
requisitos de 
segurança 
estabelecidos na 
NM–IEC 60335–2–
25 – Segurança de 
aparelhos 
eletrodomésticos 
e similares. 
GARANTIA 
MÍNIMA de 01 
ANO a partir da 

CONSUL 20L –
CM020BFBNA

und 32 626,00 20.032,00

data de entrega, 
contra defeitos de 
fabricação, 
oxidação das 
partes metálicas e 
desgaste ou
desprendimento 
de componentes. 

5 FREEZER 410 l 
HORIZONTAL 02 
PORTAS, o freezer 
deverá conservar 
os produtos 
congelados. 
Capacidade 
mínima: 400 litros. 
Características: 
gabinete com 
rodízios. 
Refrigeração: 
estática com 
serpentina de 
cobre. Degelo: 
manual. Controle 
de Temperatura: 
termostato. 
Tampas: cegas. 
Basculantes com 
puxadores. Dreno 
frontal com 
tampa. 
Revestimento 
interno e externo 
em chapa pré–
pintada na cor 
branca. Skin 
condenser: 
excelente 
dissipador de calor 
com baixíssimo 
nível de ruídos e 
significativa 
redução no 
consumo de 
energia. Função: 
refrigerador. 
Eficiência 
energética: (A). 
Isolamento em 
poliuterano e 
vedação através 
de borracha 
magnética. 
GARANTIA 
MÍNIMA de 01 
ANO contra 
defeitos de 
fabricação a partir 
da data de 
entrega, oxidação 

FRICON –
HCED503 

und 183.400,00 61.200,00
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das partes 
metálicas e 
desgaste ou 
desprendimento 
de componentes. 

7 VENTILADOR DE 
PAREDE VP, para 
uso em ambiente 
escolar. 
Dimensões e 
tolerâncias: 
diâmetro entre 
500 e 600 mm; 
comprimento do 
tubo de fixação: 
150mm 
(tolerância: 
±2,5%). 
Características: 
ventilador de 
parede, com uma 
hélice com no 
mínimo três pás. 
Base de fixação à 
parede em aço 
carbono. Canopla 
de acabamento 
injetada em 
poliamida, na cor 
preta, para cobrir a 
base de fixação na 
parede. Capa 
envoltória do 
motor (carcaça) 
em poliamida 
injetada na cor 
amarelo escolar, 
referência 1.25Y 
7/12 (Cartelas 
Munsell). O 
conjunto de 
suporte mais o 
tubo de fixação 
deverão suportar 5 
(cinco) vezes a 
massa nominal do 
produto sem 
qualquer flexão. 
Suporte de ligação 
entre base e a 
carcaça dotado de 
articulação com 
parafuso metálico 
e borboleta que 
permita a 
regulagem da 
articulação no 
sentido vertical do 
conjunto motor e 
hélices, provido de 

VENTISOL –
STEEL 50CM 

und 360 182,00 65.520,00

mola para 
sustentação do 
peso do 
equipamento. O 
equipamento deve 
ser dotado de 
grade de proteção 
de acordo com os 
requisitos de 
segurança da IEC 
60335–2–80, 
independente da 
altura em que for 
instalado. As 
grades deverão ser 
em aço, com 
acabamento em 
pintura 
eletrostática na 
Amarelo Escolar –
referência 1.25Y 
7/12 (Cartelas 
Munsell). As 
grades não 
poderão ser 
removidas sem o 
uso de 
ferramentas. Os 
equipamentos 
deverão 
apresentar 
controle de 
velocidade tipo 
rotativo, com no 
mínimo três níveis 
de velocidade 
(baixa, média e 
alta). O 
acionamento 
deverá ser do tipo 
"controle de 
parede". Os 
equipamentos 
deverão respeitar 
o nível mínimo de 
eficiência 
energética de 
0,0040 m³/s W/m 
para as 
velocidades. Vazão 
observando–se 
cada uma das 
velocidades: –
máxima: 0,45 m³/s 
– Média: 0,37 m³/s 
– Mínima: 0,33 
m³/s. Deverá 
possuir motor 
elétrico 
“monovolt”. 
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Dimensionamento 
e robustez da 
fiação, plugue e 
conectores 
elétricos 
compatíveis com a 
corrente de 
operação. · 
Voltagem: 110v e 
220v, conforme 
demanda. Cordão 
de alimentação 
(rabicho) 
certificado pelo 
INMETRO, com 
indicação da 
voltagem. 
GARANTIA 
MÍNIMA de 01 
ANO contra 
defeitos de 
fabricação a partir 
da data de 
entrega, oxidação 
das partes 
metálicas e 
desgaste ou 
desprendimento 
de componentes. 

11 FREEZER 410 l 
HORIZONTAL 02 
PORTAS, o freezer 
deverá conservar 
os produtos 
congelados. 
Capacidade 
mínima: 400 litros. 
Características: 
gabinete com 
rodízios. 
Refrigeração: 
estática com 
serpentina de 
cobre. Degelo: 
manual. Controle 
de Temperatura: 
termostato. 
Tampas: cegas. 
Basculantes com 
puxadores. Dreno 
frontal com 
tampa. 
Revestimento 
interno e externo 
em chapa pré–
pintada na cor 
branca. Skin 
condenser: 
excelente 
dissipador de calor 

FRICON –
HCED503 

und 63.400,00 20.400,00

com baixíssimo 
nível de ruídos e 
significativa 
redução no 
consumo de 
energia. Função: 
refrigerador. 
Eficiência 
energética: (A). 
Isolamento em 
poliuterano e 
vedação através 
de borracha 
magnética. 
GARANTIA 
MÍNIMA de 01 
ANO contra 
defeitos de 
fabricação a partir 
da data de 
entrega, oxidação 
das partes 
metálicas e 
desgaste ou 
desprendimento 
de componentes. 

12 VENTILADOR DE 
PAREDE VP, para 
uso em ambiente 
escolar. 
Dimensões e 
tolerâncias: 
diâmetro entre 
500 e 600 mm; 
comprimento do 
tubo de fixação: 
150mm 
(tolerância: 
±2,5%). 
Características: 
ventilador de 
parede, com uma 
hélice com no 
mínimo três pás. 
Base de fixação à 
parede em aço 
carbono. Canopla 
de acabamento 
injetada em 
poliamida, na cor 
preta, para cobrir a 
base de fixação na 
parede. Capa 
envoltória do 
motor (carcaça) 
em poliamida 
injetada na cor 
amarelo escolar, 
referência 1.25Y 
7/12 (Cartelas 

VENTISOL –
STEEL 50CM 

und 119 182,00 21.658,00
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Munsell). O 
conjunto de 
suporte mais o 
tubo de fixação 
deverão suportar 5 
(cinco) vezes a 
massa nominal do 
produto sem 
qualquer flexão. 
Suporte de ligação 
entre base e a 
carcaça dotado de 
articulação com 
parafuso metálico 
e borboleta que 
permita a 
regulagem da 
articulação no 
sentido vertical do 
conjunto motor e 
hélices, provido de 
mola para 
sustentação do 
peso do 
equipamento. O 
equipamento deve 
ser dotado de 
grade de proteção 
de acordo com os 
requisitos de 
segurança da IEC 
60335–2–80, 
independente da 
altura em que for 
instalado. As 
grades deverão ser 
em aço, com 
acabamento em 
pintura 
eletrostática na 
Amarelo Escolar –
referência 1.25Y 
7/12 (Cartelas 
Munsell). As 
grades não 
poderão ser 
removidas sem o 
uso de 
ferramentas. Os 
equipamentos 
deverão 
apresentar 
controle de 
velocidade tipo 
rotativo, com no 
mínimo três níveis 
de velocidade 
(baixa, média e 
alta). O 
acionamento 

deverá ser do tipo 
"controle de 
parede". Os 
equipamentos 
deverão respeitar 
o nível mínimo de 
eficiência 
energética de 
0,0040 m³/s W/m 
para as 
velocidades. Vazão 
observando–se 
cada uma das 
velocidades: –
máxima: 0,45 m³/s 
– Média: 0,37 m³/s 
– Mínima: 0,33 
m³/s. Deverá 
possuir motor 
elétrico 
“monovolt”. 
Dimensionamento 
e robustez da 
fiação, plugue e 
conectores 
elétricos 
compatíveis com a 
corrente de 
operação. · 
Voltagem: 110v e 
220v, conforme 
demanda. Cordão 
de alimentação 
(rabicho) 
certificado pelo 
INMETRO, com 
indicação da 
voltagem. 
GARANTIA 
MÍNIMA de 01 
ANO contra 
defeitos de 
fabricação a partir 
da data de 
entrega, oxidação 
das partes 
metálicas e 
desgaste ou 
desprendimento 
de componentes. 

13 TELEVISOR SMART 
TV TELA DE 43 
POLEGADAS, 
características 
mínimas: smart TV 
(navegador web, 
downloads de 
aplicativo), tela de 
43 polegadas, tipo 
de tela LED, 

AOC –
43S5195 

und 82.200,00 17.600,00
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conversor digital 
integrado, wifi
integrado, 
resolução de tela 
full HD 1080p ou 
superior, conexão 
mínima (01 HDMI, 
01 USB, 01 entrada 
de vídeo composto 
(AV), 01 ethernet 
(LAN).), bivolt e 
controle remoto. 
GARANTIA 
MÍNIMA de 01 
ANO contra 
defeitos de 
fabricação a partir 
da data de 
entrega, oxidação 
das partes 
metálicas e 
desgaste ou 
desprendimento 
de componentes. 

TOTAL 258.930,00

  
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 Eletrônico nº 00017/2022, 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. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00017/2022 e seus 
anexos, e a seguinte proposta vencedora do referido certame: 
  
- NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS. 
03.829.590/0001-58 
Valor: R$ 258.930,00 
  
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica 
eleito o Foro da Comarca de Conde. 
  

Conde - PB, 12 de Agosto de 2022 
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS – Prefeita 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CHAMADA PÚBLICA DE SERVIÇO Nº 00003/2022 

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de 
Licitação, Chamada Pública de Serviço objetivando: seleção de uma 
Organização da Sociedade Civil para celebração de parceria com a 
Administração Pública Municipal, em regime de mútua cooperação, sob a 
égide da Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações, e Decreto Municipal 
nº 034/2022, através de Termo de Colaboração, para a execução dos 
serviços, ações, procedimentos e atividades em saúde do SUS elencadas no 
ANEXO I deste Edital (Metas a Serem Atingidas). Os interessados deverão 
apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura 
até as 10:00 horas do dia 23 de Setembro de 2022, na sala da referida 
comissão, sediada na Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB. Neste 
mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura 
do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 
14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
conde.cpl.2021@gmail.com.  

Conde - PB, 23 de Agosto de 2022 
ALANE BARRETO DE ALMEIDA LEÔNCIO - Presidente da Comissão Especial 
de Chamamento Público 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00016/2022 

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de 
Licitação, sediada na Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, às 14:00 
horas do dia 08 de Setembro de 2022, licitação modalidade Tomada de 
Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 01 (UMA) AGÊNCIA 
DE PUBLICIDADE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – 
e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br.  

Conde - PB, 23 de Agosto de 2022 
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR - Presidente da Comissão 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2022 
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e 
observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão 
Eletrônico nº 00028/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de papel A4; 
ADJUDICO o seu objeto a: VANESSA CAETANO FRANÇA DE AQUINO LEITE - 
R$ 156.000,00. 

Conde - PB, 29 de Julho de 2022 
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR - Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: Aquisição parcelada de papel A4. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00028/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Conde: FUNDEB, Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do 
Município de Conde: 14.00 – Secretaria Municipal de Educação 
12.361.0021.2037 – Manutenção das atividades do Ensino Fundamental – 
FUNDEB 30% 12.361.0025.2039 – Manutenção das atividades do Ensino 
Fundamental – MDE 12.361.0029.2014 – Desenvolvimento das Atividades 
Quota Salário Educação 33.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Conde e: CT Nº 00140/2022 - 18.08.22 - VANESSA CAETANO 
FRANÇA DE AQUINO LEITE - R$ 78.000,00. 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2022 
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo 
processo, que objetiva: Aquisição parcelada de papel A4; DESIGNO as 
servidoras Kaline Gonzaga Barboza, Secretária Municipal de Educação, 
como Gestora; e Silvana Farias Vital, Coordenadora do Setor de 
Almoxarifado, para Fiscal, do contrato decorrente da licitação, modalidade 
Pregão Eletrônico nº 00028/2022, especialmente para acompanhar e 
fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente. 

Conde - PB, 10 de Agosto de 2022 
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS – Prefeita 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2022 
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e 
observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico 
nº 00028/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de papel A4; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
VANESSA CAETANO FRANÇA DE AQUINO LEITE - R$ 156.000,00. 

Conde - PB, 10 de Agosto de 2022 
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS – Prefeita 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços 
em gestão e recuperação de ativos através da cobrança extrajudicial dos 
títulos inscritos em dívida ativa via apontamento para protesto, com 
fornecimento, implantação, treinamento e suporte de software de 
gerenciamento desta cobrança. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DV00029/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Conde: 07.00 – Secretaria da Fazenda Municipal. 04.123.0012.2015 – 
Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda. 33.90.39.01 – Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 33.90.40.01 – Serviços de 
Tecnologia da Informação e Comunicação. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Conde e: CT Nº 00138/2022 - 15.08.22 - FACIL SOLUCOES 
TECNOLOGICAS EM INFORMATICA SA - R$ 17.250,00. 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00029/2022. OBJETO: Contratação 
de empresa especializada para execução de serviços em gestão e 
recuperação de ativos através da cobrança extrajudicial dos títulos inscritos 
em dívida ativa via apontamento para protesto, com fornecimento, 
implantação, treinamento e suporte de software de gerenciamento desta 
cobrança. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria da 
Fazenda Municipal. RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 12/08/2022. 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DISPENSA Nº DV00029/2022 
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo 
processo, que objetiva: Contratação de empresa especializada para 
execução de serviços em gestão e recuperação de ativos através da 
cobrança extrajudicial dos títulos inscritos em dívida ativa via apontamento 
para protesto, com fornecimento, implantação, treinamento e suporte de 
software de gerenciamento desta cobrança; DESIGNO os servidores Flávio 
Augusto Cardoso Cunha, Secretário da Fazenda Municipal, como Gestor; e 
Cláudia Marina Batista Teotônio, Coordenadora de Finanças, para Fiscal, do 
contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DV00029/2022, 
especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido 
contrato, respectivamente. 

Conde - PB, 12 de Agosto de 2022 
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS – Prefeita 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

  
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00029/2022 

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 DV00029/2022, que objetiva: 
Contratação de empresa especializada para execução de serviços em 
gestão e recuperação de ativos através da cobrança extrajudicial dos títulos 
inscritos em dívida ativa via apontamento para protesto, com 
fornecimento, implantação, treinamento e suporte de software de 
gerenciamento desta cobrança; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM 
INFORMATICA SA - R$ 17.250,00. 

Conde - PB, 12 de Agosto de 2022 
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS - Prefeita 
 
 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 18/2022/CMS                                   
 

Aprova implantação de Gratificação de 
Incentivo por Atividade e adicionais 
relativos à plantões extras dos servidores 
efetivos e comissionados vinculados à 
Secretaria Municipal de Saúde de Conde.  

 
 

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Conde-PB, no uso 
de suas atribuições legais, e considerando: 

A Lei Orgânica da Saúde Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências.  

A Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) 
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros 
na área da saúde e dá outras providências. 

 A Lei Complementar Nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que 
regulamenta o § 3o do Art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre 
os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; 
estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a 
saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com 
saúde nas três esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080,de 
19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras 
providências. 

Em reunião realizada no dia 23/08/2022 a Plenária do Conselho 
Municipal de Saúde aprovou a implantação da lei que prever a gratificação 
de Incentivo por Atividade e adicionais relativos à plantões extras dos 
servidores efetivos e comissionados vinculados à Secretaria Municipal de 
Saúde de Conde. 
 

Resolve: 
 

Art. 1º Gratificação de Incentivo por Atividade e adicionais 
relativos à plantões extras dos servidores efetivos e comissionados 
vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de Conde. 

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Município de Conde-PB. 

 

                                                                         Conde-PB, 23 de agosto de 2022. 

 
 
                                             Maria José da Silva Pedro 

Presidenta do Conselho Municipal de Saúde 


