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DIÁRIO OFICIAL 

   

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

 
LICITAÇÃO E COMPRAS 

 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

  
EXTRATO DE APOSTILAMENTO 

Torna sem efeito o extrato de apostilamento publicado no Diário Oficial do 
Município, edição do dia 08/11/2022, referente ao Contrato nº 
00145/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 00038/2022, que 
objetiva: Locação de quarenta e um veículos tipos passeio e utilitário 
diversos. 

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

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 10054/2022 

  
Aos 09 dias do mês de Dezembro 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 00054/2022 que objetiva o registro de preços para: Aquisição 
de mobiliarios diversos – mesas, cadeiras, armário, beliche, dentre outros, 
junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e o Comando da Guarda 
Civil Municipal, devendo a entrega ocorrer no almoxarifado 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: ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA 

CNPJ: 26.873.236/0001-26 

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

11 CAMA BELICHE SOLTEIRO 
em madeira maciça de lei 
ou similar, reforçada, 
dimensões aproximadas 
(cm) altura total 165 e 
altura do piso para 1º cama 

MUNDO 
DAS 
BELICHES

UND 10 795,00 7.950,00

40cm; altura livre entre 
uma cama e outra; 110cm; 
largura total: 100cm, 
comprimento total 200cm; 
largura interna: 94cm; 
comprimento interno 
195cm. Com escada para 
subir na segunda cama. 
Com grade de proteção 
lateral para a cama 
superior. Garantia de 1 
(um) ano. 

TOTAL 7.950,00

  
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 00054/2022, 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. 
O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto 
registrado, fará através de solicitação ao gerenciador do sistema de registro 
de preços, mediante processo regular. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO: 
As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, 
constantes da Ata de Registro de Preços, serão firmadas com o fornecedor 
registrado, observadas as condições estabelecidas no presente 
instrumento e nas disposições do Art. 62, da Lei 8.666/93, e a contração 
será formalizada por intermédio de: 
Pedido de Compra quando o objeto não envolver obrigações futuras, 
inclusive assistência e garantia. 
Pedido de Compra e Contrato, quando presentes obrigações futuras. 
O prazo para retirada do Pedido de Compra, será de 05 (cinco) dias 
consecutivos, considerados da data da convocação. 
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O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no 
correspondente Pedido de Compra e observará, obrigatoriamente, o valor 
registrado na respectiva Ata. 
Não atendendo à convocação para retirar o Pedido de Compra, e ocorrendo 
esta dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante 
perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da 
licitação. 
É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor 
não comparecer para retirar o Pedido de Compra no prazo e condições 
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante 
vencedor, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis. 
O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, 
deverá ser assinado no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de 
Preços. 
O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante 
vencedor, poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente 
pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 
65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 
e 79, todos da Lei 8.666/93; e realizado na forma de fornecimento 
parcelada. 
A supressão do item registrado poderá ser total ou parcial, a critério do 
gerenciador do sistema, considerando-se o disposto no Art. 15, § 4º, da 
8.666/93. 
  
CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registro 
de preços, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar–se de modo inidôneo, declarar 
informações falsas ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla 
defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF do Governo Federal e de 
sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou 
Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas no respectivo Edital e das demais cominações legais. 
As referidas sanções descritas também se aplicam aos integrantes do 
cadastro de reserva que, convocados, não honrarem o compromisso 
assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela 
Administração. 
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos 
legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes 
penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 8.666/93: a – advertência; b 
– multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o 
valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do 
objeto ora contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d – 
simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 
8.666/93 e na Lei 10.520/02. 
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 
(quinze) dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente 
descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a 
fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, 
quando for o caso, cobrado judicialmente. 
Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar–se–á 
comunicação escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, 
excluídas as penalidades de advertência e multa de mora quando for o caso, 
constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato 
será registrado e publicado no cadastro correspondente. 
  
CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00054/2022 e seus 
anexos, e a seguinte proposta vencedora do referido certame: 
  
- ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA. 
26.873.236/0001-26 
Valor: R$ 7.950,00 

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica 
eleito o Foro da Comarca de Conde. 
  

Conde - PB, 09 de Dezembro de 2022 
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS – Prefeita 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 20054/2022 

  
Aos 09 dias do mês de Dezembro 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 00054/2022 que objetiva o registro de preços para: Aquisição 
de mobiliarios diversos – mesas, cadeiras, armário, beliche, dentre outros, 
junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e o Comando da Guarda 
Civil Municipal, devendo a entrega ocorrer no almoxarifado 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: GHPS BARRETO – ME 

CNPJ: 27.103.616/0001-44 

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

4 MESA PARA COPA Mesa 
com tampo redondo em 
MDF revestido de 
laminado melamínico, 
montada sobre coluna 
central dotada de quatro 
pés. DIMENSÕES E 
TOLERÂNCIAS DA MESA · 
Diâmetro do tampo: 1000 
mm +/– 10 mm; · Altura: 
750 mm +/– 5 mm; · Para 
acomodação de pessoas 
em cadeira de rodas 
(PCR) e atendimento às 
exigências da ABNT NBR 
9050 a mesa deve possuir 
altura livre sob o tampo: 
mínima de 730 mm; · 
Espessura do tampo: 25,8 
mm +/– 0,6 mm; · 
Tolerâncias dimensionais 
para tubos conforme 
ABNT NBR 6591; · 
Tolerâncias para camada 
de tinta: mínimo 40 
micrometros /máximo 
100 micrometros. 
CARACTERÍSTICAS · 

PR??PRIA UND 33 349,66 11.538,78



  3 
DIÁRIO OFICIAL                                                Conde, 13 de dezembro de 2022. 

 

 
Nº 2.136                                                                                                                                                                                                            MUNICÍPIO DE CONDE 

Tampo em MDF, com 
espessura de 25 mm, 
revestido na face inferior 
com laminado 
melamínico de baixa 
pressão (Bp), e na face 
superior com laminado 
melamínico de alta 
pressão, de 0,8 mm de 
espessura, cor cinza, 
acabamento texturizado. 
· Bordos encabeçados 
com perfil extrudado 
maciço de 180º, na cor 
cinza, com a mesma 
tonalidade do laminado 
do tampo, admitindo–se 
pequenas variações 
decorrentes das 
características de cada 
material (brilho, textura). 
O perfil deve ser 
encaixado e fixado com 
adesivo ao tampo, e ser 
nivelado com as suas 
superfícies. · Estrutura 
constituída de: – Suporte 
de sustentação do 
tampo, confeccionado 
em tubo de aço laminado 
a frio, com costura, perfil 
retangular de 30 x 50 
mm, com espessura de 
chapa mínima de 1,5 mm; 
– Coluna central 
fabricada com tubo de 
aço laminado a frio, com 
costura, com diâmetro de 
3” (polegadas), com 
espessura de chapa 
mínima de 1,5 mm; – Pés 
em número de quatro, 
confeccionados em tubo 
de aço laminado a frio, 
com costura, perfil 
retangular de 30 x 50 
mm, com espessura de 
chapa mínima de 1,5 mm. 
· Fixação do tampo à 
estrutura através de 
parafusos de rosca 
métrica M6 com buchas 
metálicas. · Sapatas 
reguláveis metálicas, 
rosca M6, com partes em 
contato com o piso em 
plástico injetado. · 
Terminações de tubos em 
plástico injetado, na cor 
preta, fixadas através de 

encaixe. Estas não devem 
poder ser retiradas sem o 
uso de ferramentas. · 
Peças injetadas não 
devem apresentar 
rebarbas, falhas de 
injeção ou partes 
cortantes. · Acabamento 
das partes metálicas em 
pintura em pó, brilhante, 
na cor cinza. · Todos os 
encontros de tubos ou 
uniões de partes 
metálicas devem receber 
solda em toda a extensão 
da união. GARANTIA 
Mínima de dois anos a 
partir da data de entrega, 
contra defeitos de 
fabricação, oxidação das 
partes metálicas e 
desgaste ou 
desprendimento de 
componentes. 

5 MESA PARA COPA Mesa 
com tampo redondo em 
MDF revestido de 
laminado melamínico, 
montada sobre coluna 
central dotada de quatro 
pés. DIMENSÕES E 
TOLERÂNCIAS DA MESA · 
Diâmetro do tampo: 1000 
mm +/– 10 mm; · Altura: 
750 mm +/– 5 mm; · Para 
acomodação de pessoas 
em cadeira de rodas 
(PCR) e atendimento às 
exigências da ABNT NBR 
9050 a mesa deve possuir 
altura livre sob o tampo: 
mínima de 730 mm; · 
Espessura do tampo: 25,8 
mm +/– 0,6 mm; · 
Tolerâncias dimensionais 
para tubos conforme 
ABNT NBR 6591; · 
Tolerâncias para camada 
de tinta: mínimo 40 
micrometros /máximo 
100 micrometros. 
CARACTERÍSTICAS · 
Tampo em MDF, com 
espessura de 25 mm, 
revestido na face inferior 
com laminado 
melamínico de baixa 
pressão (Bp), e na face 
superior com laminado 

PR??PRIA UND 159 349,66 55.595,94
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melamínico de alta 
pressão, de 0,8 mm de 
espessura, cor cinza, 
acabamento texturizado. 
· Bordos encabeçados 
com perfil extrudado 
maciço de 180º, na cor 
cinza, com a mesma 
tonalidade do laminado 
do tampo, admitindo–se 
pequenas variações 
decorrentes das 
características de cada 
material (brilho, textura). 
O perfil deve ser 
encaixado e fixado com 
adesivo ao tampo, e ser 
nivelado com as suas 
superfícies. · Estrutura 
constituída de: – Suporte 
de sustentação do 
tampo, confeccionado 
em tubo de aço laminado 
a frio, com costura, perfil 
retangular de 30 x 50 
mm, com espessura de 
chapa mínima de 1,5 mm; 
– Coluna central 
fabricada com tubo de 
aço laminado a frio, com 
costura, com diâmetro de 
3” (polegadas), com 
espessura de chapa 
mínima de 1,5 mm; – Pés 
em número de quatro, 
confeccionados em tubo
de aço laminado a frio, 
com costura, perfil 
retangular de 30 x 50 
mm, com espessura de 
chapa mínima de 1,5 mm. 
· Fixação do tampo à 
estrutura através de 
parafusos de rosca 
métrica M6 com buchas 
metálicas. · Sapatas 
reguláveis metálicas, 
rosca M6, com partes em 
contato com o piso em 
plástico injetado. · 
Terminações de tubos em 
plástico injetado, na cor 
preta, fixadas através de 
encaixe. Estas não devem 
poder ser retiradas sem o 
uso de ferramentas. · 
Peças injetadas não 
devem apresentar 
rebarbas, falhas de 
injeção ou partes 

cortantes. · Acabamento 
das partes metálicas em 
pintura em pó, brilhante, 
na cor cinza. · Todos os 
encontros de tubos ou 
uniões de partes 
metálicas devem receber 
solda em toda a extensão 
da união. GARANTIA 
Mínima de dois anos a 
partir da data de entrega, 
contra defeitos de 
fabricação, oxidação  

7 MESA PARA REUNIÃO 
Mesa de reunião com 
tampo redondo em MDF 
revestido de laminado 
melamínico, montada 
sobre coluna central 
dotada de quatro pés. 
Mesa com tampo 
redondo em MDF 
revestido de laminado 
melamínico,montada 
sobre coluna central 
dotada de quatro pés. 
DIMENSÕES E 
TOLERÂNCIAS DA MESA · 
Diâmetro do tampo: 1200 
mm +/– 10 mm; · Altura: 
750 mm +/– 5 mm; · Para 
acomodação de pessoas 
em cadeira de rodas 
(PCR) e atendimento às 
exigências da ABNT NBR 
9050 a mesa deve possuir 
altura livre sob o tampo: 
mínima de 730 mm; · 
Espessura do tampo: 25,8 
mm +/– 0,6 mm; · 
Tolerâncias dimensionais 
para tubos conforme 
ABNT NBR 6591; · 
Tolerâncias para camada 
de tinta: mínimo 40 
micrometros /máximo 
100 micrometros. 
CARACTERÍSTICAS · 
Tampo em MDF, com 
espessura de 25 mm, 
revestido na face inferior 
com laminado 
melamínico de baixa 
pressão (Bp), e na face 
superior com laminado 
melamínico de alta 
pressão, de 0,8 mm de 
espessura, cor cinza, 
acabamento texturizado. 

PR??PRIA UND 22 369,66 8.132,52
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· Bordos encabeçados 
com perfil extrudado 
maciço de 180º, na cor 
cinza, com a mesma 
tonalidade do laminado 
do tampo, admitindo–se 
pequenas variações 
decorrentes das 
características de cada 
material (brilho, textura). 
O perfil deve ser 
encaixado e fixado com 
adesivo ao tampo, e ser 
nivelado com as suas 
superfícies. · Estrutura 
constituída de: – Suporte 
de sustentação do 
tampo, confeccionado 
em tubo de aço laminado 
a frio, com costura, perfil 
retangular de 30 x 50 
mm, com espessura de 
chapa mínima de 1,5 mm; 
– Coluna central 
fabricada com tubo de 
aço laminado a frio, com 
costura, com diâmetro de 
3” (polegadas), com 
espessura de chapa 
mínima de 1,5 mm; – Pés 
em número de quatro, 
confeccionados em tubo 
de aço laminado a frio, 
com costura, perfil 
retangular de 30 x 50 
mm, com espessura de 
chapa mínima de 1,5 mm. 
· Fixação do tampo à 
estrutura através de 
parafusos de rosca 
métrica M6 com buchas 
metálicas. · Sapatas 
reguláveis metálicas, 
rosca M6, com partes em 
contato com o piso em 
plástico injetado. · 
Terminações de tubos em 
plástico injetado, na cor 
preta, fixadas através de 
encaixe. Estas não devem 
poder ser retiradas sem o 
uso de ferramentas. · 
Peças injetadas não 
devem apresentar 
rebarbas, falhas de 
injeção ou partes 
cortantes. · Acabamento 
das partes metálicas em 
pintura em pó, brilhante, 
na cor cinza. · Todos os 

encontros de tubos ou 
uniões de partes 
metálicas devem receber 
solda em toda a extensão 
da união. GARANTIA 
Mínima de dois anos a 
partir da data de entrega, 
contra defeitos de 
fabricação, oxidação das 
partes metálicas e 
desgaste ou 
desprendimento de 
componentes. 

13 MESA PARA COPA Mesa 
com tampo redondo em 
MDF revestido de 
laminado melamínico, 
montada sobre coluna 
central dotada de quatro 
pés. DIMENSÕES E 
TOLERÂNCIAS DA MESA · 
Diâmetro do tampo: 1000 
mm +/– 10 mm; · Altura: 
750 mm +/– 5 mm; · Para 
acomodação de pessoas 
em cadeira de rodas 
(PCR) e atendimento às 
exigências da ABNT NBR 
9050 a mesa deve possuir 
altura livre sob o tampo: 
mínima de 730 mm; · 
Espessura do tampo: 25,8 
mm +/– 0,6 mm; · 
Tolerâncias dimensionais 
para tubos conforme 
ABNT NBR 6591; · 
Tolerâncias para camada 
de tinta: mínimo 40 
micrometros /máximo 
100 micrometros. 
CARACTERÍSTICAS · 
Tampo em MDF, com 
espessura de 25 mm, 
revestido na face inferior 
com laminado 
melamínico de baixa 
pressão (Bp), e na face 
superior com laminado 
melamínico de alta 
pressão, de 0,8 mm de 
espessura, cor cinza, 
acabamento texturizado. 
· Bordos encabeçados 
com perfil extrudado 
maciço de 180º, na cor 
cinza, com a mesma 
tonalidade do laminado 
do tampo, admitindo–se 
pequenas variações 

PR??PRIA UND 53 349,66 18.531,98
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decorrentes das 
características de cada 
material (brilho, textura). 
O perfil deve ser 
encaixado e fixado com 
adesivo ao tampo, e ser 
nivelado com as suas 
superfícies. · Estrutura 
constituída de: – Suporte 
de sustentação do 
tampo, confeccionado 
em tubo de aço laminado 
a frio, com costura, perfil 
retangular de 30 x 50 
mm, com espessura de 
chapa mínima de 1,5 mm; 
– Coluna central 
fabricada com tubo de 
aço laminado a frio, com 
costura, com diâmetro de 
3” (polegadas), com 
espessura de chapa 
mínima de 1,5 mm; – Pés 
em número de quatro, 
confeccionados em tubo
de aço laminado a frio, 
com costura, perfil 
retangular de 30 x 50 
mm, com espessura de 
chapa mínima de 1,5 mm. 
· Fixação do tampo à 
estrutura através de 
parafusos de rosca 
métrica M6 com buchas 
metálicas. · Sapatas 
reguláveis metálicas, 
rosca M6, com partes em 
contato com o piso em 
plástico injetado. · 
Terminações de tubos em 
plástico injetado, na cor 
preta, fixadas através de 
encaixe. Estas não devem 
poder ser retiradas sem o 
uso de ferramentas. · 
Peças injetadas não 
devem apresentar 
rebarbas, falhas de 
injeção ou partes 
cortantes. · Acabamento 
das partes metálicas em 
pintura em pó, brilhante, 
na cor cinza. · Todos os 
encontros de tubos ou 
uniões de partes 
metálicas devem receber 
solda em toda a extensão 
da união. GARANTIA 
Mínima de dois anos a 
partir da data de entrega, 

contra defeitos de 
fabricação, oxidação  

TOTAL 93.799,22

  
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 00054/2022, 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. 
O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto 
registrado, fará através de solicitação ao gerenciador do sistema de registro 
de preços, mediante processo regular. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO: 
As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, 
constantes da Ata de Registro de Preços, serão firmadas com o fornecedor 
registrado, observadas as condições estabelecidas no presente 
instrumento e nas disposições do Art. 62, da Lei 8.666/93, e a contração 
será formalizada por intermédio de: 
Pedido de Compra quando o objeto não envolver obrigações futuras, 
inclusive assistência e garantia. 
Pedido de Compra e Contrato, quando presentes obrigações futuras. 
O prazo para retirada do Pedido de Compra, será de 05 (cinco) dias 
consecutivos, considerados da data da convocação. 
O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no 
correspondente Pedido de Compra e observará, obrigatoriamente, o valor 
registrado na respectiva Ata. 
Não atendendo à convocação para retirar o Pedido de Compra, e ocorrendo 
esta dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante 
perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da 
licitação. 
É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor 
não comparecer para retirar o Pedido de Compra no prazo e condições 
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante 
vencedor, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis. 
O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, 
deverá ser assinado no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de 
Preços. 
O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante 
vencedor, poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente 
pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 
65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 
e 79, todos da Lei 8.666/93; e realizado na forma de fornecimento 
parcelada. 
A supressão do item registrado poderá ser total ou parcial, a critério do 
gerenciador do sistema, considerando-se o disposto no Art. 15, § 4º, da 
8.666/93. 
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CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registro 
de preços, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar–se de modo inidôneo, declarar 
informações falsas ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla 
defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF do Governo Federal e de 
sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou 
Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas no respectivo Edital e das demais cominações legais. 
As referidas sanções descritas também se aplicam aos integrantes do 
cadastro de reserva que, convocados, não honrarem o compromisso 
assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela 
Administração. 
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos 
legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes 
penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 8.666/93: a – advertência; b 
– multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o 
valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do 
objeto ora contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d – 
simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 
8.666/93 e na Lei 10.520/02. 
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 
(quinze) dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente 
descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a 
fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, 
quando for o caso, cobrado judicialmente. 
Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar–se–á 
comunicação escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, 
excluídas as penalidades de advertência e multa de mora quando for o caso, 
constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato 
será registrado e publicado no cadastro correspondente. 
  
CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00054/2022 e seus 
anexos, e a seguinte proposta vencedora do referido certame: 
  
- GHPS BARRETO – ME. 
27.103.616/0001-44 
Valor: R$ 93.799,22 
  
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica 
eleito o Foro da Comarca de Conde. 
  

Conde - PB, 09 de Dezembro de 2022 
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS – Prefeita 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 30054/2022 
  
Aos 09 dias do mês de Dezembro 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 00054/2022 que objetiva o registro de preços para: Aquisição 
de mobiliarios diversos – mesas, cadeiras, armário, beliche, dentre outros, 
junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e o Comando da Guarda 

Civil Municipal, devendo a entrega ocorrer no almoxarifado 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: VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO 
EIRELI 

CNPJ: 35.458.953/0001-82 

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

1 MESA COM GAVETA–
MODELO MA 019: Mesa 
de Trabalho para 
professores/ para 
escritorio com 02 
gavetas, medindo 
1200x600x750mm em 
tampo único, em 
melamina, com 25 mm 
de espessura, com 
bordas arredondadas em 
perfil de PVC, e 
acabamento em fita de 
PVC, sobre estrutura 
metalica tubular tripé 
composta por travessas 
passa–cabos, em chapa 
de aço e lateras com 
coluna e apoio, tipo 
"mão francesa", em 
tubos de aço redondos. 
Estrutura em aço com 
tratamento anti 
ferrugem de decapagem 
e fosfatização, seguido 
pelo processo de pintura 
eletrostatica com tinta 
hibrida de epoxi com 
poliester em pó, com 
secagem em estufa. 
Deverão possuir tres 
gavetas com rodizio em 
metal, e travamento 
lateral para segredo. 
Bandeira frontal em 
melamina com altura 
final de 50 cm com 
bordas arredondadas em 
perfil de PVC, e 
acabamento em fita de 
PVC 

DMK UND 69 292,00 20.148,00

3 CONJUNTO REFEITÓRIO–
MODELO (01 MESA + 02 
BANCOS) Mesa 
refeitório, material 
tampo MDF, 
revestimento tampo 

DMK UND 54 850,00 45.900,00
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laminado melamínico, 
espessura 15 mm, altura 
70 cm, material 
estrutura tubo aço 
galvanizado, 
acabamento superficial 
estrutura pintura em 
epóxi, comprimento 240 
cm, largura 70 cm, 
características adicionais 
banco para 8 lugares 

6 ESTANTE Estante
metálica, material: aço, 
altura: 2,00 m, largura: 
0,92 m, profundidade: 
0,40 m, tipo prateleiras: 
reguláveis, quantidade 
prateleiras: 6 un, 
tratamento superficial: 
pintura eletrostática, 
características 
adicionais: com reforço e 
capacidade de 25 kg por 
bandeja 

DMK UND 145 265,00 38.425,00

8 MESA PARA REUNIÃO 
Mesa com tampo 
retangular em MDF 
revestido de laminado 
melamínico,montada 
sobre 2 duas bases. 
DIMENSÕES E 
TOLERÂNCIAS DA MESA · 
Tamanho do tampo: 
2000 x 900 mm +/– 10 
mm; · Altura: 750 mm 
+/– 5 mm; · Para 
acomodação de pessoas 
em cadeira de rodas 
(PCR) e atendimento às 
exigências da ABNT NBR 
9050 a mesa deve 
possuir altura livre sob o 
tampo: mínima de 730 
mm; · Espessura do 
tampo: 25,8 mm +/– 0,6 
mm; · Tolerâncias 
dimensionais para tubos 
conforme ABNT NBR 
6591; · Tolerâncias para 
camada de tinta: mínimo 
40 micrometros 
/máximo 100 
micrometros. 
CARACTERÍSTICAS · 
Tampo em MDF, com 
espessura de 25 mm, 
revestido na face inferior 
com laminado 

DMK UND 22 500,00 11.000,00

melamínico de baixa 
pressão (Bp), e na face 
superior com laminado 
melamínico de alta 
pressão, de 0,8 mm de 
espessura, cor cinza, 
acabamento texturizado. 
· Bordos encabeçados 
com perfil extrudado 
maciço de 180º, na cor 
cinza, com a mesma 
tonalidade do laminado 
do tampo, admitindo–se 
pequenas variações 
decorrentes das 
características de cada 
material (brilho, 
textura). O perfil deve 
ser encaixado e fixado 
com adesivo ao tampo, e 
ser nivelado com as suas 
superfícies. · Estrutura 
constituída de: – Suporte 
de sustentação do 
tampo, confeccionado 
em tubo de aço laminado 
a frio, com costura, perfil 
retangular de 30 x 50 
mm, com espessura de 
chapa mínima de 1,5 
mm; · Fixação do tampo 
à estrutura através de 
parafusos de rosca 
métrica M6 com buchas 
metálicas. · Sapatas 
reguláveis metálicas, 
rosca M6, com partes em 
contato com o piso em 
plástico injetado. · 
Terminações de tubos 
em plástico injetado, na 
cor preta, fixadas através 
de encaixe. Estas não 
devem poder ser 
retiradas sem o uso de 
ferramentas. · Peças 
injetadas não devem 
apresentar rebarbas, 
falhas de injeção ou 
partes cortantes. · 
Acabamento das partes 
metálicas em pintura em 
pó, brilhante, na cor 
cinza. · Todos os 
encontros de tubos ou 
uniões de partes 
metálicas devem receber 
solda em toda a extensão 
da união. GARANTIA 
Mínima de dois anos a 
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partir da data de 
entrega, contra defeitos 
de fabricação, oxidação 
das partes metálicas e 
desgaste ou 
desprendimento de 
componentes. 

9 ARMÁRIO ESCANINHO 
Armário roupeiro de aço 
com dezesseis portas 
com venezianas para 
ventilação, 
compartimentos de 
tamanhos médios 
independentes sem 
divisórias internas, 
fechamento das portas 
independentes através 
de pitão para cadeado. 
DIMENSÕES E 
TOLERÂNCIAS · Largura: 
1230 mm +/– 30 mm; · 
Profundidade: 400 mm 
+/– 30 mm; · Altura: 1980 
mm +/– 30 mm; · 
Tolerâncias para camada 
de tinta: mínimo 40 
micrometros /máximo 
100 micrometros. 
CARACTERÍSTICAS · 
Corpo, divisórias e portas 
em chapa 22 (0,75mm); · 
Piso dos 
compartimentos em 
chapa 20 (0,90mm); · Pés 
em chapa 16 (1,50mm); · 
Dobradiças em chapa 
internas não visíveis na 
parte exterior do móvel 
no mínimo 75mm de 
altura 14 (1,9mm), duas 
unidades por porta. · 
Porta–etiquetas 
estampado ou 
sobreposto, sendo este 
último exclusivamente 
de liga metálica não 
ferrosa cromado. · 
Pintura em tinta em pó 
hibrida epóxi/ poliéster, 
eletrostática brilhante, 
polimerizada em estufa, 
espessura mínima de 40 
micrometros na cor 
cinza. GARANTIA Mínima 
de três anos a partir da 
data de entrega, contra 
defeitos de fabricação, 
oxidação das partes 

DMK UND 391.200,00 46.800,00

metálicas e desgaste ou 
desprendimento de 
componentes. 

12 CONJUNTO REFEITÓRIO–
MODELO (01 MESA + 02 
BANCOS) Mesa 
refeitório, material 
tampo MDF, 
revestimento tampo 
laminado melamínico, 
espessura 15 mm, altura 
70 cm, material 
estrutura tubo aço 
galvanizado, 
acabamento superficial 
estrutura pintura em 
epóxi, comprimento 240 
cm, largura 70 cm, 
características adicionais 
banco para 8 lugares 

DMK UND 17 850,00 14.450,00

14 ARMÁRIO ESCANINHO 
Armário roupeiro de aço 
com dezesseis portas 
com venezianas para 
ventilação, 
compartimentos de 
tamanhos médios 
independentes sem 
divisórias internas, 
fechamento das portas 
independentes através 
de pitão para cadeado. 
DIMENSÕES E 
TOLERÂNCIAS · Largura: 
1230 mm +/– 30 mm; · 
Profundidade: 400 mm 
+/– 30 mm; · Altura: 1980 
mm +/– 30 mm; · 
Tolerâncias para camada 
de tinta: mínimo 40 
micrometros /máximo 
100 micrometros. 
CARACTERÍSTICAS · 
Corpo, divisórias e portas 
em chapa 22 (0,75mm); · 
Piso dos
compartimentos em 
chapa 20 (0,90mm); · Pés 
em chapa 16 (1,50mm); · 
Dobradiças em chapa 
internas não visíveis na 
parte exterior do móvel 
no mínimo 75mm de 
altura 14 (1,9mm), duas 
unidades por porta. · 
Porta–etiquetas 
estampado ou 
sobreposto, sendo este 

DMK UND 131.200,00 15.600,00
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último exclusivamente 
de liga metálica não 
ferrosa cromado. · 
Pintura em tinta em pó 
hibrida epóxi/ poliéster, 
eletrostática brilhante, 
polimerizada em estufa, 
espessura mínima de 40 
micrometros na cor 
cinza. GARANTIA Mínima 
de três anos a partir da 
data de entrega, contra 
defeitos de fabricação, 
oxidação das partes 
metálicas e desgaste ou 
desprendimento de 
componentes. 

TOTAL 192.323,00

  
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 00054/2022, 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. 
O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto 
registrado, fará através de solicitação ao gerenciador do sistema de registro 
de preços, mediante processo regular. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO: 
As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, 
constantes da Ata de Registro de Preços, serão firmadas com o fornecedor 
registrado, observadas as condições estabelecidas no presente 
instrumento e nas disposições do Art. 62, da Lei 8.666/93, e a contração 
será formalizada por intermédio de: 
Pedido de Compra quando o objeto não envolver obrigações futuras, 
inclusive assistência e garantia. 
Pedido de Compra e Contrato, quando presentes obrigações futuras. 
O prazo para retirada do Pedido de Compra, será de 05 (cinco) dias 
consecutivos, considerados da data da convocação. 
O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no 
correspondente Pedido de Compra e observará, obrigatoriamente, o valor 
registrado na respectiva Ata. 
Não atendendo à convocação para retirar o Pedido de Compra, e ocorrendo 
esta dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante 
perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da 
licitação. 

É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor 
não comparecer para retirar o Pedido de Compra no prazo e condições 
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante 
vencedor, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis. 
O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, 
deverá ser assinado no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de 
Preços. 
O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante 
vencedor, poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente 
pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 
65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 
e 79, todos da Lei 8.666/93; e realizado na forma de fornecimento 
parcelada. 
A supressão do item registrado poderá ser total ou parcial, a critério do 
gerenciador do sistema, considerando-se o disposto no Art. 15, § 4º, da 
8.666/93. 
  
CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registro 
de preços, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar–se de modo inidôneo, declarar 
informações falsas ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla 
defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF do Governo Federal e de 
sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou 
Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas no respectivo Edital e das demais cominações legais. 
As referidas sanções descritas também se aplicam aos integrantes do 
cadastro de reserva que, convocados, não honrarem o compromisso 
assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela 
Administração. 
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos 
legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes 
penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 8.666/93: a – advertência; b 
– multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o 
valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do 
objeto ora contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d – 
simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 
8.666/93 e na Lei 10.520/02. 
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 
(quinze) dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente 
descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a 
fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, 
quando for o caso, cobrado judicialmente. 
Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar–se–á 
comunicação escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, 
excluídas as penalidades de advertência e multa de mora quando for o caso, 
constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato 
será registrado e publicado no cadastro correspondente. 
  
CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00054/2022 e seus 
anexos, e a seguinte proposta vencedora do referido certame: 
  
- VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI. 
35.458.953/0001-82 
Valor: R$ 192.323,00 
  
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica 
eleito o Foro da Comarca de Conde. 
  

Conde - PB, 09 de Dezembro de 2022 
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS - Prefeita 
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