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DIÁRIO OFICIAL 

 
   

         ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 
   
GABINETE DA PREFEITA 
 
 
PORTARIA Nº 115/2023                               CONDE, 20 DE MARÇO DE 2023. 
 

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 OSMAR FELIX DE SOUSA FILHO para o cargo de 
ASSESSOR TÉCNICO, simbologia CAAS-3, com lotação na Secretaria 
Municipal de Administração. 

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

retroagindo seus efeitos para o dia 16 de março de 2023. 
 

 
 

KARLA PIMENTEL 
Prefeita de Conde 

 
PORTARIA Nº 116/2023                               CONDE, 20 DE MARÇO DE 2023. 
 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA PARAÍBA, usando 

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

 
RESOLVE: 
 

Art. 1º - Exonerar EXPEDITO LIMEIRA DE OLIVEIRA do cargo de 
GERENTE  EXECUTIVO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO MUNICIPAL - 
ODM, simbologia CAGE-1, com lotação na Secretaria Municipal de Gestão 
Governamental e Articulação Política. 

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

 
 

 
KARLA PIMENTEL 
Prefeita de Conde 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 117/2023                               CONDE, 20 DE MARÇO DE 2023. 
 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA PARAÍBA, usando 

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

 
RESOLVE: 
 

Art. 1º - Exonerar FABIANA FERREIRA GOMES do cargo de 
ARTICULADORES DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO, simbologia CAGE-4, 
com lotação na Secretaria Municipal de Gestão Governamental e 
Articulação Política. 

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

 
 

 
KARLA PIMENTEL 
Prefeita de Conde 

   
LICITAÇÃO E COMPRAS 
 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

  
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2023 
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de 
Apoio, sediada na Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do 
site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa 
para fornecimento de equipamentos de ginástica ao ar livre e playground. 
Abertura da sessão pública: 13:00 horas do dia 11 de Abril de 2023. Início 
da fase de lances: 13:01 horas do dia 11 de Abril de 2023. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
007/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: 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; 
www.portaldecompraspublicas.com.br.  

Conde - PB, 20 de Março de 2023 
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR - Pregoeiro Oficial 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

  
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2023 
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de 
Apoio, sediada na Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do 
site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de equipamentos 
de informática para atender as demandas das Secretarias de Educação e de 
Infraestrutura, deste município. Abertura da sessão pública: 13:00 horas do 
dia 10 de Abril de 2023. Início da fase de lances: 13:01 horas do dia 10 de 
Abril de 2023. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 0146/19; Decreto Municipal nº 007/21; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: 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; www.portaldecompraspublicas.com.br.  

Conde - PB, 20 de Março de 2023 
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR - Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

  
EXTRATO DE ADITIVO 

OBJETO: LOCAÇÃO DE SALAS COMERCIAIS SITUADAS NA RUA OVÍDIO 
ALVES, 269, PLANALTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONDE-PB, PARA 
ALOCAR A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONDE-PB E SEUS 
RESPECTIVOS SETORES. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa nº DP00003/2022. 
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00030/2022 
- Jair Matias Barbosa - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 meses. 
ASSINATURA: 10.03.23 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

  
EXTRATO DE CONTRATOS 

OBJETO: Aquisição de obras literárias para criação, ampliação e 
modernização do acervo das bibliotecas escolares. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00076/2022. DOTAÇÃO: FUNDEB, MDE, Quota salario 
educação, Recursos Próprios do Município de Conde: 14.00 – Secretaria 
Municipal de Educação 12.361.0021.2037 – Manutenção das Atividades do 
Ensino Fundamental 12.361.0025.2039 – Manutenção das Atividades do 
Ensino Fundamental 12.361.0029.2041 – Desenvolvimento das Atividades 
Quota Salário Educação 33.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Conde e: CT Nº 00128/2023 - 08.03.23 - MARCOS JULIANO DA 
SILVA - R$ 1.067.184,30; CT Nº 00129/2023 - 08.03.23 - PATMOS EDITORA 
LTDA. - R$ 164.486,00. 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

  
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00029/2023. OBJETO: Aquisição de 
armamento tipo carabina tática calibre 40. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, 
inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
AUTORIZAÇÃO: Comando Geral da Guarda Civil Municipal. RATIFICAÇÃO: 
Prefeita, em 15/03/2023. 
 

 
 
 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

  
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00029/2023 

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo 
processo, que objetiva: Aquisição de armamento tipo carabina tática 
calibre 40; DESIGNO os servidores Mário Nogueira da Silva, Comandante da 
Guarda Civil, como Gestor; e Gleydson de Lima Fernandes, Subcomandante 
da Guarda Civil, para Fiscal, do contrato decorrente da Inexigibilidade de 
Licitação nº IN00029/2023, especialmente para acompanhar e fiscalizar a 
execução do referido contrato, respectivamente. 

Conde - PB, 15 de Março de 2023 
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL – Prefeita 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

  
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00029/2023 

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos 
que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 
referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00029/2023, que objetiva: 
Aquisição de armamento tipo carabina tática calibre 40; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: TAURUS ARMAS 
S.A. - R$ 35.159,52. 

Conde - PB, 15 de Março de 2023 
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL – Prefeita 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 10002/2023 

  
Aos 14 dias do mês de Março de 2023, na sede do 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 
00002/2023 que objetiva o registro de preços para: Aquisição de material 
para obras e manutenção de pavimentação junto a Secretaria de 
Infraestrutura do município 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. 
  
VENCEDOR: DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA 

CNPJ: 07.190.090/0001-70 

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

5 TUBO DE CONCRETO 
armado classe PA II com 
encaixe ponta e bolsa 
DN 1000mm. INCLUSO 
TRANSPORTE E 
DESCARREGO. 

LAJEDECOR UND 60 880,00 52.800,00

6 TUBO DE CONCRETO 
armado classe PA II com 
encaixe ponta e bolsa 
DN 800mm. INCLUSO 

LAJEDECOR UND 60 510,00 30.600,00
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TRANSPORTE E 
DESCARREGO. 

TOTAL 83.400,00

  
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 Eletrônico nº 00002/2023, 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 00002/2023 e seus 
anexos, e a seguinte proposta vencedora do referido certame: 
  
- DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA. 
07.190.090/0001-70 
Valor: R$ 83.400,00 
  
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica 
eleito o Foro da Comarca de Conde. 
  

Conde - PB, 14 de Março de 2023 
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL – Prefeita 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 20002/2023 

  
Aos 14 dias do mês de Março de 2023, na sede do 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 
00002/2023 que objetiva o registro de preços para: Aquisição de material 
para obras e manutenção de pavimentação junto a Secretaria de 
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Infraestrutura do município 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. 
  
VENCEDOR: JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA 

CNPJ: 28.302.534/0001-91 

ITE
M 

ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. 
QUANT

. 
P.UNIT. P.TOTAL 

1 CIMENTO 
portland 
composto CP–32 
(saco 50Kg). 
INCLUSO 
TRANSPORTE E 
DESCARREGO. 

ELIZABET
H 

UND 6792 37,00 251.304,00

2 AREIA, TIPO 
LAVADA, 
GRANULOMETRI
A MÉDIA com 
diâmetro de grão 
entre 0,2mm e 
0,6mm. Usada na 
construção civil: 
Obras de 
terraplenagem 
como material 
para sub–base, 
calçamento de 
piso pré–
moldados e 
paralelos, 
identificação de 
rede e drenagem 
– usina de asfalto: 
Fabricação de 
massa asfáltica 
para 
recapeamento de 
estradas, 
avenidas e 
estabilizador do 
solo. INCLUSO 
TRANSPORTE E 
DESCARREGO. 

NATURAL M³ 4496 85,00 382.160,00

3 PARALELEPÍPEDO 
GRANÍTICO 30 a 
35 unidades por 
metro quadrado 
(M²), pedra 
Granítica. As 
dimensões dos 
paralelepípedos 
devem estar 
compreendidas 
dentro dos 

NATURAL Milheir
o 

1100 1.045,0
0

1.149.500,0
0

seguintes limites: 
a) Comprimento 
16 a 22 cm b) 
Largura 10 a 14 
cm c) Altura 10 a 
14 cm Os 
paralelepípedos 
devem se 
aproximar o 
máximo possível 
da forma prevista, 
com faces planas 
e sem saliências e 
reentrâncias, 
principalmente a 
face que irá 
constituir–se a 
superfície 
exposta do 
pavimento; Em 
nenhum caso, as 
dimensões da 
face inferior 
podem diferir da 
face superior em 
mais de 2 cm (dois 
centímetros); As 
amostras de 
paralelepípedos 
para exames 
visuais serão 
colhidas segundo 
critérios 
estatísticos. De 
cada 
carregamento 
que chegará obra 
será separada ao 
acaso 100 pedras. 
Se 90% das peças 
satisfizerem os 
exames visuais, o 
lote será aceito; 
caso contrário; 
será rejeitado. 
INCLUSO 
TRANSPORTE E 
DESCARREGO. 

4 MEIO FIO/GUIA 
DE CONCRETO 
pré–moldado 
com as seguintes 
dimensões 
100x30x13X15cm 
(CxAxL1XL2). 
INCLUSO 
TRANSPORTE E 
DESCARREGO. 

CONCRET UND 9471 29,00 274.659,00
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7 PEDRA RACHÃO 
granítica para 
arrimo. INCLUSO 
TRANSPORTE E 
DESCARREGO. 

NATURAL M³ 360 125,00 45.000,00

8 CIMENTO 
portland 
composto CP–32 
(saco 50Kg). 
INCLUSO 
TRANSPORTE E 
DESCARREGO. 

ELIZABET
H 

UND 2263 37,00 83.731,00

9 AREIA, TIPO 
LAVADA, 
GRANULOMETRI
A MÉDIA com 
diâmetro de grão 
entre 0,2mm e 
0,6mm. Usada na 
construção civil: 
Obras de 
terraplenagem 
como material 
para sub–base, 
calçamento de 
piso pré–
moldados e 
paralelos, 
identificação de 
rede e drenagem 
– usina de asfalto: 
Fabricação de 
massa asfáltica 
para 
recapeamento de 
estradas, 
avenidas e 
estabilizador do 
solo. INCLUSO 
TRANSPORTE E 
DESCARREGO. 

NATURAL M³ 1498 85,00 127.330,00

10 PARALELEPÍPEDO 
GRANÍTICO 30 a 
35 unidades por 
metro quadrado 
(M²), pedra 
Granítica. As 
dimensões dos 
paralelepípedos 
devem estar 
compreendidas 
dentro dos 
seguintes limites: 
a) Comprimento 
16 a 22 cm b) 
Largura 10 a 14 
cm c) Altura 10 a 
14 cm Os 

NATURAL Milheir
o 

366 1.045,0
0

382.470,00

paralelepípedos 
devem se 
aproximar o 
máximo possível 
da forma prevista, 
com faces planas 
e sem saliências e 
reentrâncias, 
principalmente a 
face que irá 
constituir–se a 
superfície 
exposta do 
pavimento; Em 
nenhum caso, as 
dimensões da 
face inferior 
podem diferir da 
face superior em 
mais de 2 cm (dois 
centímetros); As 
amostras de 
paralelepípedos 
para exames 
visuais serão 
colhidas segundo 
critérios 
estatísticos. De 
cada 
carregamento 
que chegará obra 
será separada ao 
acaso 100 pedras. 
Se 90% das peças 
satisfizerem os 
exames visuais, o 
lote será aceito; 
caso contrário; 
será rejeitado. 
INCLUSO 
TRANSPORTE E 
DESCARREGO. 

11 MEIO FIO/GUIA 
DE CONCRETO 
pré–moldado 
com as seguintes 
dimensões 
100x30x13X15cm 
(CxAxL1XL2). 
INCLUSO 
TRANSPORTE E 
DESCARREGO. 

CONCRET UND 3157 29,00 91.553,00

TOTAL 2.787.707,0
0

  
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. 
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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 00002/2023, 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 00002/2023 e seus 
anexos, e a seguinte proposta vencedora do referido certame: 
  
- JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA. 
28.302.534/0001-91 
Valor: R$ 2.787.707,00 
  
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica 
eleito o Foro da Comarca de Conde. 
  

Conde - PB, 14 de Março de 2023 
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL - Prefeita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


