
  

  

SEMANÁRIO OFICIAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 
  

LEI nº 2016 de 20/09/2019 CABEDELO, 06 A 10 DE DEZEMBRO DE 2021 
  

  

ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 
GABINETE DO PREFEITO 

Lei nº 2.156 De 07 de dezembro de 2021. 

DENOMINA “RUA — JANAÍNA 
ESTRÊLA BRAGA DA 
CONCEIÇÃO”, A ATUAL RUA VIA 
LOCAL 21 (LTO MORADA NOVA), 
77 — PARQUE ESPERANÇA, NESTE 
MUNICÍPIO. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO (PB): 

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica denominada de “Rua Janaína Estrêla Braga 

da Conceição”, a atual Via Local 21 — início no Lote 01 da Quadra N 

e término no Lote 09 da mesma Quadra, localizada no Bairro Parque 

Esperança, no Município de Cabedelo/PB. 

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

Art. 3º Revogam-se as disposições contrárias. 
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ESTADO DA PARAÍBA 

MUNICIPIO DE CABEDELO 

GABINETE DO PREFEITO 

Leinº 2.157 De 07 de dezembro de 2021. 

CRIA O PROGRAMA ITINERANTE 
DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA 
FAMÍLIA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO (PB): 

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

. Art. 1º Fica criado o Programa Itinerante do Cadastro 
Unico e Bolsa Família, o qual consiste em realizar encontros 
comunitários em periodicidades, definidos pela Secretaria Municipal 

de Assistência Social do Município de Cabedelo, nos bairros e 
comunidades em vulnerabilidade social. 

Parágrafo único. O Programa Itinerante prima pela 
igualdade no desenvolvimento das ações realizadas pela 

Administração Municipal, a fim de contemplar todas as localidades 
desta municipalidade. 

Art. 2º O Programa Itinerante se destina a prestar todos 

os serviços inerentes ao Cadastro Unico para Programas Sociais e 
Bolsa Família. 

Art. 3º O referido Programa será presidido pela 
secretária de Assistência Social ou por servidor da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, designado pelo Secretário, através de 
Portaria. 

Parágrafo único. O Programa poderá contar com apoio 
de voluntários da sociedade civil para tornar mais efetiva a realização 
dessas ações junto à comunidade. 
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MUNICÍPIO DE CABEDELO 
GABINETE DO PREFEITO 

Art. 4º O Programa será realizado no mínimo 1 (uma) 

vez por mês, das 09h às 13h, em dia útil. 

Art. 5º Será gratuito o acesso a qualquer pessoa no local 

da realização do Programa. 

Art. 6º As despesas das ações a serem desenvolvidas 
durante a realização do Programa serão custeadas por dotações 
existentes no orçamento do Município. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
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ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 
GABINETE DO PREFEITO 

Leinº 2.158 De 07 de dezembro de 2021. 

INSTITUI, NO  ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO DE CABEDELO, O 
PROGRAMA BANCO DE 

ALIMENTOS, E DA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO (PB): 

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de 

Cabedelo, o Programa Banco de Alimentos. em conformidade com as 

políticas de abastecimento e segurança alimentar e de assistência 

social, com gestão, estrutura e finalidades cstabclccidas nesta Lei. 

Parágrafo único. O Programa Banco de Alimentos do 

Município de Cabedelo ficará vinculado administrativamente à 

Secretaria Municipal de Assistência Social e será gerido por um(a) 

servidor(a) da Secretaria designado(a) pelo Secretário(a) daquela 

pasta, com atribuições previstas em Regimento Interno próprio, assim 

como os demais profissionais que o integrarão. 

Art. 2º O Programa Banco de Alimentos tem por 

objetivo captar e distribuir doações de alimentos excedentes não 

comercializados, que não apresentem nenhuma restrição de caráter 

sanitário, estando próprios para o consumo humano e que tenham sido 

elaborados, conservados e transportados de acordo com as boas 

práticas de fabricação e com a legislação sanitária vigente, 

contribuindo para o combate à fome e ao desperdício de alimentos e 

minimizando as necessidades básicas da população em situação de 

vulnerabilidade alimentar e nutricional. 
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ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 
GABINETE DO PREFEITO 

$1º As doações de alimentos serão distribuídas aos(às): 

I — unidades de defesa civil municipal e entidades 
assistenciais, em caso de situações de emergência ou calamidade; 

I — entidades assistenciais, famílias e indivíduos que 
estejam em estado de vulnerabilidade alimentar e nutricional; 

HI — programas municipais de segurança alimentar, 
como restaurantes populares e cozinhas comunitárias; 

IV — centros de convivência, abrigos, albergues, escolas 
municipais de educação infantil e de ensino fundamental, instituições 

de longa permanência e outros vinculados à Administração Municipal; 

V — instituições públicas ou privadas sem fins 
lucrativos, caracterizadas como prestadoras de serviço de assistência 

social, de proteção e defesa civil; 

VI -— estabelecimentos de saúde; 
VII — demais unidades de alimentação e nutrição. 

82º Considera-se em estado de vulnerabilidade 
alimentar e nutricional os indivíduos e as famílias sob risco alimentar 
e nutricional, bem como as entidades sociais sem fins lucrativos que 
não disponham de condições de ofertar refeições ou alimentos 

necessários à subsistência de seus beneficiários. 

Art. 3º O Programa Banco de Alimentos será 
constituído de estrutura física e logística para oferta do serviço de 
captação e distribuição gratuita de gêneros alimentícios oriundos de 
doações dos setores públicos e privados. 

81º A captação das doações dos alimentos excedentes 
não comercializados, mas em condições próprias para consumo com 
segurança alimentar, ocorrerá junto aos produtores rurais, pescadores, 
mercados públicos e demais estabelecimentos industriais e comerciais 
e na comunidade em geral. 

82º Os alimentos doados poderão ser entregues 
diretamente na sede do programa, em postos autorizados divulgados 
pelos meios de comunicação ou retirados no local indicado pelo 

doador, observadas as condições adequadas de transporte e 
conservação. X 
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83º Não serão aceitas doações em dinheiro ou cheque 
ou por qualquer outro meio de transação financeira. 

84º Os doadores poderão oferecer ao programa, a 

qualquer tempo, todo tipo de quantidade de alimentos, observadas as 
exigências estabelecidas nesta Lei, estando desobrigados da 
continuidade ou frequência dessa colaboração. 

Art. 4º Para os efeitos desta lei é vedado reaproveitar a 

sobra do alimento já servido para elaboração ou preparação de outros 

produtos alimentícios. 

Art. 5º No âmbito do Programa instituído por esta Lei, 

podem ser doados os seguintes alimentos e produtos: 

I — Alimentos perecíveis e/ou não perecíveis, que 

estejam dentro do prazo de validade, observadas as condições de 

conservação especificadas pelo fabricante, quando aplicáveis e que 
tenham sido mantidas suas propriedades nutricionais e a segurança 
sanitária; 

Il — Excedentes de estoque, desde que não haja 
comprometimento de sua integridade e segurança sanitária. 

Art. 6º Os doadores que firmarem parceria com o Poder 
Público poderão receber certificados e selos, que poderão ser 
utilizados em campanhas publicitárias e divulgações de trabalhos 
sociais. 

Parágrafo único. O certificado e o selo renovarão a 
cada ano, sendo vedada aos doadores a publicidade e divulgação de 
selos anteriores, podendo ser penalizado, de acordo com a legislação 
vigente. 

Art. 7º O Programa Banco de Alimentos poderá 
também promover cursos de educação alimentar e nutricional, 
técnicas de redução e/ou eliminação de desperdícios e qualidade 
sanitária no preparo de alimentos à comunidade e aos colaboradores 

dos programas de segurança alimentar implantados no Município. 

f 
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ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICIPIO DE CABEDELO 
GABINETE DO PREFEITO 

Art. 8º As equipes de coleta e de distribuição, bem 
como as equipes de plantão para a execução das tarefas, deverão ser 
compostas por, no mínimo, 01 (um) profissional treinado e habilitado 
a aferir c atestar os produtos c gêncros alimentícios, in natura, 

industrializados ou preparados, em condições apropriadas para o 
consumo. 

Art. 9º Além dos produtos e gêneros alimentícios 
obtidos na forma desta Lei, o Programa Banco de Alimentos poderá 

aceitar cessão gratuita ou doação de móveis, utensílios e equipamentos 
destinados ao preparo, armazenamento, recondicionamento, avaliação 
e transporte de alimentos, os quais serão objetos de catalogação 
específica, passando a constar no rol de patrimônios do Município de 

Cabedelo. 

Parágrafo único. Os bens doados descritos no caput 
poderão ser cedidos aos programas de segurança alimentar instalados 
no Município, tais como restaurantes populares e cozinhas 

comunitárias. 

Art. 10. O Programa Banco de Alimentos poderá 
promover o cadastro voluntário, dentre profissionais das diversas 

áreas de conhecimento, empresários e membros da sociedade em 

geral, com intuito de realizarem as seguintes atividades: 

I — coleta, seleção, armazenamento e distribuição dos 

alimentos doados; 

II — pesquisas, debates, informações e educação sobre 
questões relacionadas à fome, à nutrição e ao desperdício de 
alimentos; 

III — cursos, treinamentos, capacitação e oficinas sobre 

os temas concernentes à área de alimentação e nutrição às atividades 

do Programa Banco de Alimentos. 

Parágrafo único. O Programa Banco de Alimentos 
poderá firmar convênio, termo de colaboração ou outro tipo de ajuste 
com entidades assistenciais, organizações não governamentais, 
associações de bairros, centros comunitários, organizações religiosas 
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ou instituições de ensino superior para aturarem em cooperação com o 
Poder Público na execução do Programa. 

Art. 11. Os alimentos a serem doados serão mantidos 
em área de armazenamento protegidos contra contaminantes, 
respeitadas as condições de tempo e de temperatura, com 

monitoramento e registro durante essa etapa. 

Art, 12. As despesas decorrentes desta Lei correrão por 
conta das verbas orçamentárias próprias. 

Art. 13. O Executivo regulamentará o disposto na 
presente Lei no prazo de até 120 (cento e vinte) dias contados de sua 
vigência. 

Art. 14. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. revogando-se as disposições em contrário. 

Paço Municipal de Cabedção| (PB), aos 07 de dezembro 
de 2021; 199º da Independência, 132%Ja República e 64º da 
Emancipação Política Cabedelensg. 
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ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 
GABINETE DO PREFEITO 

Leinº 2.159 De 07 de dezembro de 2021. 

INSTITUI NO CALENDÁRIO OFICIAL 

DO MUNICÍPIO A SEMANA DO 
EMPREENDEDORISMO FEMININO, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO (PB): 

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1º Institui no calendário oficial do Município a Semana 

do Empreendedorismo feminino, que será celebrado anualmente na terceira 
semana do mês de novembro e culminando na data de 19 de novembro. 

Art. 2º A semana a que se refere o artigo 1º será celebrada 
anualmente. 

$1º Poderão ser promovidas reuniões, palestras, seminários, 

workshops, rodadas de negócio e outros eventos voltados à 
profissionalização, formação técnica promoção de negócios, 
conscientização, sensibilização e respeito à mulher empreendedora. 

82º As instituições de natureza pública, que detenham 
competência legal para adoção de ações governamentais direcionadas ao 
assunto tratado nesta Lei, poderão firmar parcerias com entidades da 
sociedade civil no intuito de promover atividades nos termos do parágrafo 
primeiro do art.2º desta Lei. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Lei nº 2.160 De 07 de dezembro de 2021. 

DESAFETA DA CONDIÇÃO DE BEM 
DE USO COMUM DO POVO, PARTE 
DA RUA PROJETADA, LOCALIZADA 
NO LOTEAMENTO JARDIM 
ATLÂNTICO II, NESTE MUNICÍPIO, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO (PB): 

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art.lº Fica desafetada da condição de bem de uso 
comum do povo parte da Rua Projetada, localizada no Loteamento 

Jardim Atlântico II, no bairro de Jardim Camboinha, neste Município, 

com área total correspondente a 271,78 m2?, conforme abaixo 
discriminado: 

I — Parte da Rua Projetada, localizada no Loteamento 

Jardim Atlântico II, Bairro de Jardim Camboinha, neste Município, 

com área total correspondente a 271,78 m?, com as seguintes 
metragens e confrontações: 

a) Ao Norte — 10,10 m confrontando com Rua dos Ipês; 

b) Ao Sul — 10,06 m confrontando com Rua Nova 

Floresta; 

e) Ao Leste — 27,45 m confrontando com Área de 

Edificação Pública 01-B; 

d) Ao Oeste — 26,56 m confrontando com Área Verde 
01. 

É 
0 
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ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICIPIO DE CABEDELO 

GABINETE DO PREFEITO 

Art.2º O bem público de que trata o artigo anterior 

deixa de ser bem de uso comum do povo e passa a integrar a categoria 

de bens dominiais do Município de Cabedelo-PB. 

Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Art.4º Revogando-se as disposições em contrário. 

Paço Municipal de Cabedelo (PB), aos 07 de dezembro 

de 2021; 199º da Independência, da República e 64º da 

Emancipação Política Cabedelen 
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CASTELLIANO 

ANEXO | - MODELO DE TERMO DE ADESÃO À GESTÃO DE PRAIAS 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desestatização e Desinvestimento 

Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União 

TERMO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO DE , 

CABEDELO 

ESTADO | DA PARAÍBA 

JUNTO À UNIÃO PARA A TRANSFERÊNCIA 

DA GESTÃO DAS PRAIAS MARÍTIMAS. 

IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO 

ON icípio de | CABEDELO inscrito no CNPJ com o nº 

09.012.493/0001-54 | com sede a Rua Benedito Soares Silva, 131, Monte Castelo ] 

Cabedelo o neste ato representado por seu E 

prefeito | municipal, |Sf- | [VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO 
[o 

| inscrito no CPF sob o nº |839.733.544-72 | residente e domiciliado(a) naquele 

  

    

Município, no uso de suas atribuições, doravante denominado Município, firma o presente 

TERMO DE ADESÃO, com fundamento no art. 14 da Lei nº 13.240, de 30 de dezembro de 

2015, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Termo de Adesão tem por objeto transferir ao Município a gestão das 

praias marítimas urbanas e não urbanas de seu território, inclusive as áreas de bens de uso 

comum com exploração econômica, nos termos da Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988, e 

do Decreto nº 5.300, de 7 de dezembro de 2004. 

& 1º Para os efeitos deste Termo de Adesão, praia é a área coberta e descoberta 

periodicamente pelas águas, acrescida da faixa subsequente de material detrítico, tal como 

areias, cascalhos, seixos e pedregulhos, até o limite onde se inicie a vegetação natural, ou, 

em sua ausência, onde comece um outro ecossistema. 

ó 
  

 



  

  

Página 04 

5 2º Excetuam-se do presente termo: 

I-os corpos d'água, tais como mar, rios e estuários; 

Il- as áreas consideradas essenciais para a estratégia de defesa nacional; 

HI - as áreas reservadas à utilização de órgãos e entidades federais; 

IV - as áreas destinadas à exploração de serviço público de competência da União; e 

V-as áreas situadas em unidades de conservação federais. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE 

O presente Termo de Adesão tem por finalidade estabelecer condições para uma 

melhor gestão dos espaços litorâneos, ensejando uma melhoria continuada, orientada para 

o uso racional e a qualificação ambiental e urbanística desses territórios. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

São deveres do Município: 

1 - garantir que as praias e os outros bens de uso comum do povo, objetos deste 

Termo de Adesão, cumpram sua função socioambiental, obedecendo aos princípios de 

gestão territorial integrada e compartilhada, de respeito à diversidade, de racionalização e 

eficiência do uso; 

H - promover o correto uso e ocupação das praias, garantindo o livre e franco acesso 

a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido, nos termos contidos no art. 10 da Lei nº 

7.661, de 1988, orientando os usuários e a comunidade em geral sobre a legislação 

pertinente, seus direitos e deveres, bem como planejar e executar programas educativos 

sobre a utilização daqueles espaços; 

Hi - assumir a responsabilidade integral pelas ações ocorridas no período de gestão 

municipal, pelas omissões praticadas e pelas multas e indenizações decorrentes; 

IV - fiscalizar a utilização das praias e bens de uso comum do povo objeto do 

presente Termo, adotando medidas administrativas e judiciais cabíveis à sua manutenção, 

é 

inclusive emitindo notificações, autos de infração e termos de embargo, cominando sanções 

pecuniárias e executando eventuais demolições e remoções, sempre que se fizerem 

necessárias, tudo nos termos do art. 6º do Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 

1987, e do art. 10 da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, bem assim apurando denúncias e 

reclamações atinentes às irregularidades no uso e ocupação das áreas, sempre cientificando 

os denunciantes das ações tomadas; 

V- disponibilizar e manter atualizadas no sítio eletrônico institucional do Município 

(site oficial), já existente ou necessariamente a ser criado, as seguintes informações relativas 

às áreas objeto do presente Termo, quando couber: 

a) em até 180 (cento e oitenta) dias após a assinatura do Termo de Adesão: 

a.1) Plano Diretor do Município, Lei de Diretrizes Urbanísticas ou outra norma que 

trate do uso e ocupação do solo, para os municípios que não disponham de Plano Diretor; 

a.2) Códigos de Obras e de Posturas do Município; 

a.3) legislação ambiental municipal e estadual incidente sobre as áreas; 

a.4) Plano de gestão local de ordenamento da orla, ou Plano de Gestão Integrada do 

Projeto Orla; 

a.5) contratos e termos vigentes firmados com terceiros, com as respectivas licenças 

ambientais, se couber; 

a.6) espaço amplamente divulgado para reclamações e denúncias dos cidadãos, 

devendo responder regularmente àquelas demandas sociais; 

b) em até 1 (um) ano após a assinatura do Termo de Adesão, o primeiro relatório de 

gestão de praias marítimas, conforme modelo disponível no portal de serviços da SPU na 

internet — :/Awww. planejamento.gov. s/ /patrimonio-da-uniao/ i 

de-imoveis/gestao-de-praias; 

c) em até 3 (três) anos após a assinatura do Termo de Adesão, plano para 

ordenamento da Orla, em conformidade com o art. 32 do Decreto nº 5.300, de 2004, ou 

revisão do plano já existente; 

VI - instituir através de ato normativo, a ser editado no prazo de 3 (três) anos após a 

assinatura do Termo de Adesão, o Comitê Gestor da Orla, que deve se constituir no núcleo 

/ 
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de articulação e deliberação no processo de planejamento e de aplicação das ações de 

gestão da orla marítima, também previsto no Decreto nº 5.300, de 2004; 

VII — apresentar anualmente, durante os 3 (três) primeiros anos após a assinatura do 

Termo de Adesão, relatórios de gestão, conforme modelo e indicadores adotados pela 

Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União; 

VIII — apresentar anualmente, a partir do 4º (quarto) ano da assinatura do Termo de 

Adesão, relatórios de implementação do Plano de Gestão Integrada da Orla, a ser 

constituído durante os 3 (três) primeiros anos, caso o Município ainda não o tenha, 

devidamente aprovados pelo Comitê Gestor da Orla, instruídos com um mínimo de 3 (três) 

Atas de Reuniões do mesmo Comitê Gestor; 

IX - informar e manter a SPU atualizada quanto ao endereço do sítio eletrônico onde 

o Município disponibilizará o registro dos documentos citados no inciso V desta cláusula; 

X - informar no local especificado no portal de serviços da SPU na internet, o Gestor 

Municipal de Utilização de Praias e seu substituto, bem como atualizar, no mesmo local, no 

prazo de até 5 (cinco) dias, sempre que houver decisão pela mudança dessa autoridade, 

titular ou substituto; 

XI - submeter-se às orientações normativas e à fiscalização da Secretaria de 

Coordenação e Governança do Patrimônio da União e observar a legislação vigente, em 

especial o Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987, a Lei nº 7.661, de 16 de maio 

de 1988, a Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, bem como decretos regulamentadores; 

XII - providenciar a publicação de extrato deste Termo de Adesão no Diário Oficial do 

Município e em jornal de grande circulação local e remeter cópia deste Termo à Câmara de 

Vereadores do Município, observado o disposto na Cláusula Décima Segunda, 8 2º; e 

XIII — disponibilizar à SPU/UF a sua Planta de Valores Genéricos — PVG. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E 
GOVERNANÇA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO 

São deveres da União, por intermédio da Secretaria de Coordenação e Governança 

do Patrimônio da União: 

| - mediante solicitação do Município, garantir-lhe disponibilidade de corpo técnico 

apto a orientar a elaboração ou atualização do seu respectivo Plano de Gestão Integrada da 

Orla (PGI); 

Il - disponibilizar em seu sítio na internet os endereços dos sítios eletrônicos onde o 

Município disponibilizará e manterá o registro das informações e documentos citados no 

inciso V da cláusula terceira; 

Hl - em até 30 (trinta) dias após a assinatura deste Termo pelo Município, 

providenciar a publicação de extrato deste Termo de Adesão no Diário Oficial da União ou, 

se for o caso, informar o Município justificando a decisão pela não formalização do Termo; 

IV - comunicar ao Município e disponibilizar no sítio respectivo as alterações na 

legislação e normas que envolvam a gestão patrimonial; e 

V - apontar ao Município áreas nas quais pretenda manter a gestão, ou que por 

algum motivo pretenda reservar a determinado uso ou atividade. 

8 1º De forma a garantir as melhores práticas de boa gestão de praias, a SPU 

elaborará indicadores e implementará ferramenta eletrônica para registro de denúncias de 

ocupação irregular nas áreas objeto deste Termo. 

8 2º Os indicadores a serem elaborados e que constarão dos relatórios anuais de 

gestão de praias marítimas contemplarão os seguintes aspectos: 

a) ambiental; 

b) acesso público; 

c) infraestrutura, serviços e equipamentos turísticos; 

d) transparência da gestão; e 

e) tratamento das reclamações dos usuários. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO 

DA UNIÃO COMPETENTE (SPU/UF) 

São deveres da União, por intermédio da Superintendência do Patrimônio da União 

competente (SPU/UF): 

1 - acompanhar e fiscalizar o Município no cumprimento das normas e cláusulas 

deste Termo de Adesão, devendo notificá-lo acerca de eventuais irregularidades e 

estabelecer prazo para sua adequação, bem como manter todas as informações atualizadas 

por meio de processo administrativo eletrônico; 
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Il — disponibilizar, em até 30 (trinta) dias após a publicação do extrato do Termo de 

Adesão, contratos e termos de cessão e de permissão de uso vigentes nas áreas de que 

tratam o presente instrumento, para ciência e acompanhamento, os quais permanecem 

válidos mesmo com a assinatura do termo; 

HI - apontar à SPU, durante os 30 (trinta) dias que antecedem a publicação do extrato 

do Termo de Adesão, as áreas nas quais pretenda manter a gestão, ou que por algum motivo 
pretenda reservar a determinado uso ou atividade; 

IV - encaminhar ao Município eventuais denúncias e reclamações recebidas 

atinentes a irregularidades no uso e ocupação das respectivas áreas; 

V-— (revogado pela Portaria nº 44, de 31 de maio de 2019) 

VI - receber solicitação do Município com vistas à elaboração e/ou revisão do seu 

Plano de Gestão Integrada da Orla Marítima e, em acordo com o Órgão/Entidade Estadual 

do Ambiente, formalizá-la à Coordenação Técnica Estadual do Projeto Orla — CTE; 

VII - cumprir as etapas preparatórias previstas no Decreto nº 5.300, de 2004, e incluir 

o Município no calendário de atuação do Projeto Orla, disponibilizando equipe apta a 

coordenar a elaboração do Plano de Gestão Integrada da Orla Marítima, bem como outros 

técnicos com habilidades necessárias ao trabalho, em especial no que tange às normas de 

regularização fundiária; e 

  

VIII - assessorar tecnicamente o Município no que tange às normas e procedimentos 

de fiscalização no âmbito da legislação patrimonial vigente. 

CLÁUSULA SEXTA — DO GESTOR MUNICIPAL DE UTILIZAÇÃO DE PRAIAS 

O Gestor Municipal de Utilização de Praias será o agente público responsável pela 

interlocução entre o Município e a SPU/UF e a quem caberá dar cumprimento ao presente 

Termo. 

8 1º O substituto do Gestor Municipal de Utilização de Praias atuará nos 

impedimentos e afastamentos do titular. 

$ 2º Na ausência dos gestores, titular e substituto, a representação do Município 

será feita pelo próprio prefeito. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA OCUPAÇÃO POR TERCEIROS 

E 

O Município poderá destinar a terceiros partes das áreas cuja gestão lhe tiverem sido 

transferidas por meio do presente instrumento, fazendo-o com base na Lei nº 9.636, de 15 

de maio de 1998, sendo: 

| — por meio de permissão de uso, para eventos de curta duração de natureza 

recreativa, esportiva, cultural, religiosa ou educacional; 

a) gratuita, nas hipóteses em que não há finalidade lucrativa; 

b) onerosa, nas hipóteses em que há finalidade lucrativa, ainda que indireta 

(vinculação do evento à marca, propagandas etc.); 

Il — por meio de cessão de uso, aos Estados, entidades sem fins lucrativos das áreas 

de educação, cultura, assistência social ou saúde e às pessoas físicas ou jurídicas, em se 

tratando de interesse público ou social ou de aproveitamento econômico de interesse 

nacional; 

a) gratuita, nas hipóteses em que não há finalidade lucrativa; 

b) onerosa ou em condições especiais, sob os regimes de locação ou arrendamento, 

quando destinada à execução de empreendimento de fim lucrativo, observando-se os 

procedimentos licitatórios previstos em lei, sempre que houver condições de 

competitividade, devendo o edital e o respectivo instrumento contratual estabelecer como 

valor mínimo da contraprestação anual devida pelo particular o montante obtido pela 

aplicação de 2% da Planta de Valores Genéricos - PYG municipal da respectiva área, a cada 

metro quadrado do empreendimento. 

& 1º Em nenhuma hipótese o Município poderá transferir a terceiros direitos reais ou 

demais direitos deles decorrentes em relação às áreas de que trata este Termo de Adesão. 

8 2º O Município terá direito, durante a vigência deste termo, sobre a totalidade das 

receitas auferidas com as utilizações que autorizar, bem como daquelas advindas das 

sanções aplicadas em função do inciso IV da cláusula terceira. 

& 3º A cessão sob regime de arrendamento ou locação das áreas de que trata este 

Termo só poderá ser efetivada por período superior a 3 (três) anos após homologação do 

Plano de Gestão Integrada da Orla Maritima - PGI do Município e em conformidade com o 

disposto naquele documento. 

/ 
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8 4º Os instrumentos de destinação firmados pela União com terceiros, vigentes no 

ato de formalização do presente Termo, mesmo que sobreponham áreas cuja gestão é 

transferida, permanecerão válidos, cabendo ao Município dar-lhes cumprimento. 

8 5º Os contratos e termos firmados entre a União e o Município que sobreponham 

áreas cuja gestão é transferida, vigentes no ato de formalização deste ajuste, serão 

suspensos a partir da publicação do extrato do presente Termo pela União. 

8 6º A transferência da gestão não exime o Município de arcar com todos os valores 

devidos em virtude de contratos ou termos firmados entre ele e a União relativos às áreas 

ora repassadas, sob regime oneroso ou em condições especiais, até o início da vigência do 

presente Termo. 

58 7º O Município deverá incluir em todos os contratos ou termos firmados em 

decorrência do presente instrumento a possibilidade de rescisão contratual em razão de 

eventual rescisão ou revogação deste Termo de Adesão, cabendo ao próprio Município as 

indenizações devidas nas hipóteses em que o Termo de Adesão se rescindiu por sua culpa. 

$ 8º Deverá constar de todos os contratos ou termos firmados pelo Município em 

decorrência do presente instrumento a possibilidade de sub-rogação à União por meio de 

aditivo contratual, em caso de rescisão ou revogação deste Termo de Adesão. 

8 9º As “condições especiais” a que se refere a alínea “b” do inciso Il desta cláusula 

podem ser, sem prejuízo de outras, por exemplo: 

a) que a cobrança se dê apenas pela área de exploração econômica de determinado 

empreendimento, fazendo-se gratuito o uso da área na qual se permita o fluxo gratuito do 

espaço pelo público, ou pelas áreas de apoio obrigatórios, tais como postos médicos, de 

bombeiros etc.; 

b) que o contrato firmado entre o Município e terceiros preveja que a cobrança 

ocorrerá somente quando houver a utilização exclusiva de determinada área, de forma 

sazonal. 

& 10 É vedado ao Município efetuar a inscrição de ocupação, instrumento a que se 

refere o art. 7º da Lei nº 9.636, de 1998. 

& 11 As receitas decorrentes da aplicação de sanções de que trata o inciso IV da 

Cláusula Terceira, deverão ser aplicadas na qualificação das áreas objeto do presente Termo. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRAS 

6 

Este Termo autoriza o Município a realizar ou contratar obras necessárias à 

implementação de infraestrutura urbana, turística ou de interesse social, devendo solicitar 

aprovação prévia da SPU para execução de obras, construções ou qualquer intervenção 

apenas nos casos em que houver alteração que possa modificar permanentemente as áreas 

objeto deste Termo. 

Parágrafo único. A autorização contida nesta cláusula não exime o Município de 

providenciar antecipadamente todas as demais licenças, autorizações e alvarás cabíveis. 

CLÁUSULA NONA - DA EXPLORAÇÃO DE PUBLICIDADE 

A publicidade de atos, programas, obras e campanhas dos órgãos públicos, bem 

como de pessoas físicas ou jurídicas, nas áreas objeto do presente Termo de Adesão, deverá 

ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, 

símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores 

públicos ou qualquer outra pessoa física ou jurídica. 

Parágrafo único. Não havendo legislação municipal que regulamente a publicidade 

externa nas áreas objeto do presente Termo, a viabilidade e o regramento para exposição 

comercial de marcas e produtos e de outras ações publicitárias deverão ser pactuadas no 

âmbito do Plano de Gestão Integrada do Projeto Orla. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA 

O presente Termo de Adesão vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos, prorrogável por 

iguais e sucessivos períodos a critério da Administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

O presente Termo de Adesão não prevê a transferência de recursos financeiros entre 

as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 

Caberá à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União 

providenciar a publicação de extrato deste Termo de Adesão no Diário Oficial da União. 

  
5 1º A gestão das áreas pelo Município somente terá início a partir da publicação 

citada no caput. 
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Página 06 

8 2º A informação e as publicações de que trata o inciso XIl da cláusula terceira 

correrão por conta do Município e deverão ser feitas em até 10 (dez) dias após a publicação 

prevista no caput. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA REVOGAÇÃO E DA RESCISÃO 

O presente Termo de Adesão poderá ser objeto de: 

I- revogação, por motivo de interesse público superveniente: 

a) de comum acordo, hipótese em que a revogação é imediata; 

b) unilateralmente, mediante notificação por escrito à parte contrária, com 

antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias; 

Il — rescisão, na hipótese de o Município descumprir cláusula constante desse termo 

ou norma da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União. 

8 1º Quando a revogação for solicitada pelo Município, a notificação de que trata o 

inciso |, alínea “b”, desta cláusula deverá ser instruída com cópia dos contratos firmados com 

terceiros, relativos às áreas objeto do presente instrumento, juntamente com relatório 

circunstanciado atualizado, informando a situação de cada um daqueles instrumentos 

contratuais e de outras das ações previstas no inciso IV da Cláusula Terceira. 

8 2º Nos casos de revogação do Termo de Adesão por iniciativa do Município, 

decorrido o prazo de que trata o inciso |, alínea “b”, desta cláusula, a reversão da área à 

União será automática, sem que com isso gere qualquer indenização ao Município por 

eventual obra ou benfeitoria realizada no período de vigência do presente Termo, bem como 

repasse de qualquer natureza de verba oriunda de receitas advindas daquelas áreas, seja a 

título de indenização ou de receitas cessantes. 

& 3º Eventuais obras em andamento, ou a serem iniciadas, ainda que já aprovadas 

pelo Município deverão ser submetidas à aprovação e fiscalização pela SPU. 

& 4º As obras em andamento que importarem alteração permanente das áreas 

transferidas e que não forem aprovadas pela SPU deverão ser removidas às expensas do 

Município ou de quem as executou. 

8 5º Na hipótese de revogação por iniciativa do Município ou de rescisão em razão 

do descumprimento de quaisquer das cláusulas previstas no presente termo, a União poderá 

optar por assumir o polo do Município, por meio de aditivo contratual, em cada um dos 

/ 10 

contratos vigentes firmados com base na Cláusula Sétima, ou optar pela rescisão, sendo que 

eventuais indenizações devidas pelas rescisões contratuais serão de responsabilidade 

exclusiva do Município. 

& 6º Na hipótese de revogação por iniciativa da União em razão de interesse público 

superveniente, a União poderá optar por assumir o polo do Município nos contratos 

firmados com base na Cláusula Sétima deste instrumento, por meio de aditivo contratual, ou 

optar pela rescisão, sendo que neste caso ficará responsável por eventuais indenizações 

devidas pelas rescisões contratuais. 

8 7º Havendo interesse da União em reaver a gestão de determinada área, 

permanecerá vigente o presente Termo para as áreas remanescentes, salvo se o Município 

manifestar expressamente desinteresse pela gestão dessas áreas, hipótese em que a União 

poderá desistir da revogação parcial ou instruir a revogação total. 

8 8º A critério da União, a rescisão prevista no inciso Il do caput desta cláusula 

poderá ser convertida em multa, na forma de regulamento estabelecido pela SPU, 

mantendo-se a vigência do termo. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

Para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes deste instrumento, essas deverão 

previamente ser submetidas à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Advocacia-Geral da 

União e, caso não seja possível acordo amigável, fica eleito o Foro da Justiça Federal da 

Seção Judiciária local. 

  

    
    

  

ur 
HUGO P EJXOTO/CASTELLANO VITOR 

Cabedelo/PB do Município de 
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IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR MUNICIPAL DE UTILIZAÇÃO DE PRAIAS 

O Município indica como | Gestor | Municipal de Utilização de Praias Titular |O 

[uBIRACI SANTOS DE CARVALHO 

inscrito(a) no CPF sob o nº [011,645.23406 |] | servidor(a) ] do/da 

| Secretaria de Infraestrutura 1 | Secretário J 

  

  

    

  
  

e-mail) biracarvalho2 hotmail.com telefones 

o 7 
(83) 99361-579 e | (83) 3250-3113], e como | Gestor(a) “| Municipal de Utilização de Praias 

Substituto(a) | | o/a Sr(a). | MAURÍCIO VICENTE DOS SANTOS | 

  

  
  

    

  

  

  

  

[inenri E A 
inscrito(a) no CPF sob o nº [826 849.104 30 |I | servidor(a) | [dorda | 

| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | | Secretário N 

e-mail esporteecabedelo.pb.gov.br | telefones 
    

(83) 98813-547 e [83325031 13 4 

ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

CABEDELO GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA Nº 2.104 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, Estado da Paraíba, no uso de 

suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 222 e 230 da Lei 523/1989 
— Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Cabedelo —, 

RESOLVE; 

Art, 1º - DESIGNAR, os servidores LUIZ CLAUDIO NERIS GOMES, PAULO 
EDUARDO DE ALMEIDA COSTA e JEAN CASTRO ZAMPIERI, para, sob a 
presidência da primeira, constituírem a Comissão de Processo Administrativo 

Disciplinar com vistas a dar continuidade no prazo de 60 (sessenta) dias aos trabalhos 
de apuração do Processo Administrativo nº 2020/001564-2, 

Art. 2º - Esta Portaria entra cm vigor nesta data. 

VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO 

PREFEITO 
o 

  

GABINETE DO PREFEITO 
Rua Benedito Soares Silva S/N, Monte Castelo - Cabedelo - PB 

Cep: 58.101-085 - Telefones: 3250-3223 

Email: prefeito Gcabedelo.pb.gov.br 
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ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 
SECRETARIA DE SAÚDE   

TERMO DE NOTIFICAÇÃO 

À empresa 
COPILAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ 24.544.987/0001-73 

RuaJoão Rodrigues do Nascimento, s/n, Conjunto São José 

Pilar — Paraíba 

CEP 58.338-000 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO, pessoa jurídica de 

direito público interno, inscrita no CNPJ nº 04.849.697/0001-20, cuja sede está 

localizada na Rua Duque de Caxias, s/n, Centro, Cabedelo-PB, neste ato representado 

pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Murilo Suassuna Wagner de Oliveira, vem 

notificar a empresa em epígrafe nos termos abaixo: 

Considerando os termos do Contrato nº 00211/2021, que objetiva a 

aquisição de material de manutenção de aparelhos de ar condicionado visando 

atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, onde a empresa ora 

notificada figura na condição de contratada; 

Considerando as informações constantes no Memorando Eletrônico 

nº 43.320/2021 (1Doc), onde o responsável pelo setor de manutenção relata que 

solicitou, em 15/10/2021, a entrega dos materiais conforme Contrato nº 00211/2021, 

contundo, até hodiernamente a notificada ainda não providenciou a entrega; 

Considerando que, segundo o art. 66 da Lei Federal nº 8.666/93, o 

contrato deve ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e os termos explícitos na lei de licitações, onde, cada parte responderá 

pelas consequências de sua inexecução parcial ou total; 

Página 1 
RNM 

Considerando as penalidades previstas na cláusula décima segunda 

do contrato supracitado; 

Viemos NOTIFICA-LA para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao recebimento, querendo, 

apresente defesa escrita sobre as falhas nas prestações de serviços oriundos do 

Contrato nº 00211/2021, que acarretam em INEXECUÇÃO TOTAL DO OBJETO 

LICITADO, sob pena da aplicação das penalidades previstas contratualmente, bem 

como na Lei nº 8.666/93. 

Cabedelo/PB, 19 de novembro de 2021. 

MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA 

Secretário Municipal de Saúde 
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ESTADO DA PARAÍBA 

GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 09/2021 

A Secretaria de Meio Ambiente. Pesca e Aquicultura — SEMAPA torna público que em 23/08/2021 
firmou Termo de Compromisso com a empresa Orion Administradora de Bens Móveis, CNPJ nº 
24.378.726/0001-20, referente ao Processo Administrativo nº 2021/000117-2, por meio do qual se 

comprometeu a regularizar o licenciamento ambiental junto à SEMAPA e a pagar 40% (quarenta por 
cento) do valor da multa, tendo esse acordo o prazo de três meses a partir de sua assinatura 

Rua Tenente Antônio Pontes, nº 51. Ponta de Matos Cabedelo/PB 

CEP: 58100-645 - Telefone: (63) 3228.0596 / 3220.6930 

semapa.cabedelo(d gmail.com 
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ESTADO DA PARAÍBA 

GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 10/2021 

A Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura — SEMAPA toma público que em 30/06/2021 
firmou Termo de Compromisso com a empresa Alliance João Pessoa 19 Construções SPE, CNPJ de 
nº 30.507.017/0001-07, referente ao Processo Administrativo nº 2020/002447-1, por meio do qual se 
comprometeu a regularizar o licenciamento ambiental junto à SEMAPA e a pagar 10% (quarenta por 
cento) do valor da multa, tendo esse acordo o prazo de três meses a partir de sua assinatura. 

Rua Tenente Antônio Pontes, nº 51. Ponta de Matos - Cabedelo /PB 

CEP: 58100-645 - Telefone: (83) 3228.0596 / 3228.6930 
semapa.cabedelo (gmail.com 
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Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura CABEDELO 
EIS 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 11/2021 

A Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura - SEMAPA toma público que em 30/06/2021 

firmou Termo de Compromisso com a empresa Alliance João Pessoa 19 Construções SPE LTDA, 
CNPJ nº 30.507.047/0001-07, referente ao Processo Administrativo nº 2021/000016-8, por meio do 

qual se comprometeu a regularizar o empreendimento junto à SEMAPA e a pagar 40% (quarenta por 
cento) do valor da multa, tendo esse acordo 0 prazo de três meses a partir de sua assinatura. 

Rua Tenente Antônio Pontes, nº 51. Ponta de Matos - Cabedelo /PB 

CEP:58100-645 Telefone: (83) 3228.0596 / 3228.6930 
semapa cabedeloO gmail.com 

  

ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura CABEDELO 
CEI 

EXIRATO DE PUBLICAÇÃO DE IERMO DE COMPROMISSO Nº 12/2021 

A Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura - SEMAPA torna público que em 30/08/2021 
firmou Termo de Compromisso com Joseane Nascimento Silva, CNPJ nº 22.156.518/0001-51, 
referente ao Processo Administrativo nº 2021/000250-0, por meio do qual se comprometeu a 
regularizar o licenciamento ambiental junto à SEMAPA e a pagar 40% (quarenta por cento) do valor 
da multa, tendo esse acordo o prazo de três meses a partir de sua assinatura. 

Rua Tenente Antônio Pontes, nº 51. Ponta de Matos Cabedelo/PB 

CEP: 58100-645 - Telefone: (83) 3228.0596 / 3228.6930 

semapa.cabedelo (à gmail.com 
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Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura CABEDELO 
SEI 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 13/2021 

A Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura - SEMAPA toma público que em 19/10/2021 
firmou Termo de Compromisso com a Sra. Ingrid Femandes do Nascimento, portadora do CPF sob o 
nº 048.804.644-06, referente ao Processo Administrativo nº 2019/003354-6, por meio do qual se 
comprometeu a Tegularizar o licenciamento ambiental junto à SEMAPA e a pagar 40% (quarenta por 
cento) do valor da multa, tendo esse acordo o prazo de três meses a partir de sua assinatura. 

Rua Tenente Antônio Pontes, nº 51, Ponta de Matos - Cabedelu/PB 
CEP: 58100-645 Teletone: (83) 3228.0596 / 3228.6930 
semapa.cabedeloQ gmail.com 
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Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura CABEDELO 
ESA 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 15/2021 

A Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicullura - SEMAPA toma público que em 29/10/2021 
firmou Termo de Compromisso com a empresa Cabanna Indústria, Comércio, Importação e 
Exportação de Móveis LTDA., CNPJ nº 12.610.263/0001-00, referente ao Processo Administrativo 
nº 2021/000512-7. por mcio do qual sc comprometeu a regularizar o licenciamento ambicntal junto à 
SEMAPA e a pagar 40% (quarenta por cento) do valor da multa, tendo esse acordo o prazo de três 
meses a partir de sua assinatura. 

Rua Tenente Antônio Pontes, nº 51. Ponta de Matos - Cabedelo/PB 

CEP; 58100-645 - Telefone: (83) 3228.0596 / 3228.6930 
semapa.cabedelo(d gmail.com 
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[MI   
RESOLUÇÃO Nº 241 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021. “*Tº 

Institui o Sistema - Processo Eletrônico Digital - 

“Câmara Digital” - no âmbito da Câmara 
Municipal de Cabedelo (PB), e adota 

providências correlatas. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO (PB), 

com fulcro no art. 29, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal. 

Faz saber que o Plenário na Sessão Ordinária do dia 30 de novembro de 2021, 

aprovou, e ele, promulga a seguinte: 

RESOLUÇÃO 

Capítulo I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Câmara Municipal de Cabedelo (PB) o 

Sistema - Processo Eletrônico Digital - “Câmara Digital”- com vistas à produção, gestão, 

tramitação, armazenamento, preservação, segurança e acesso a documentos e informações 

arquivísticas em ambiente digital de gestão documental. 

Parágrafo único. A implantação do ambiente digital de gestão documental 

junto aos órgãos internos da Câmara Municipal dar-se-á gradualmente. 

Art. 2º Para os fins desta Resolução, consideram-se: 

I - assinatura digital: modalidade de assinatura eletrônica que utiliza algoritmos 

de criptografia e permite aferir, com segurança, a origem e a integridade do documento; 

II - assinatura eletrônica: geração, por computador, de símbolo ou série de 

simbolos executados, adotados ou autorizados por um indivíduo, com valor equivalente à 

assinatura manual do mesmo indivíduo; 
WI - autenticidade: credibilidade de documento livre de adulteração; 

IV - captura de documento: incorporação de documento nato-digital ou 

digitalizado por meio de registro, classificação e arquivamento em sistema eletrônico; 

V - documento digital: documento codificado em dígitos binários, acessível e 

interpretável por meio de sistema computacional; 
VI - documento digitalizado: documento obtido a partir da conversão de 

documento não digital, gerando uma fiel representação em código digital, podendo ser 

capturado por sistemas de informação específicos; 
VII - integridade: propriedade do documento completo e inalterado: 

VIII - legibilidade: qualidade que determina a facilidade de leitura do 

documento; 

IX - preservação digital: conjunto de ações gerenciais e técnicas de controle de 

riscos decorrentes das mudanças tecnológicas e fragilidade dos suportes, com vistas à 

proteção das características físicas, lógicas e conceituais dos documentos digitais pelo tempo 

necessário; 
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X - processo eletrônico: sucessão de atos administrativos ou legislativos 
registrados e disponibilizados em meio eletrônico, integrado por proposituras ou documentos 

nato-digitais ou digitalizados; 
XI - processo híbrido: conjunto conceitualmente indivisível de proposituras ou 

documentos digitais e não digitais, reunidos em sucessão cronologicamente encadeada até sua 

conclusão. 

Art. 3º São objetivos do Sistema - Processo Eletrônico Digital - “Câmara 

Digital”: 
I - produzir documentos e processos eletrônicos com segurança, transparência, 

economicidade, sustentabilidade ambiental e, sempre que possível, de forma padronizada: 

II - possibilitar maior eficácia e celeridade aos processos administrativos e 

legislativos: 

KI - assegurar a proteção da autoria, da autenticidade, da integridade, da 

disponibilidade e da legibilidade de documentos digitais, observadas as disposições da Lei 

Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011; 

IV - assegurar a gestão, a preservação e a segurança de documentos e 

processos eletrônicos no tempo. 

Capítulo II 
DA GESTÃO DE DOCUMENTOS 

Art. 4º A gestão de documentos no âmbito da Câmara Municipal de Cabedelo 

deve ser realizada exclusivamente por meio do memorando eletrônico, ofício eletrônico e 

protocolo eletrônico. 
1º A finalidade do memorando eletrônico é formalizar a gestão de 

documentos internos, quando se tratar de assuntos simples ou rotineiros, em especial: 

I- solicitar execução de atividades; 

II - solicitar compras; 

HI - agendar reuniões; 

IV - solicitar informações; 

V - encaminhar documentos; 
VI - solicitar providências rotineiras; 
VII - solicitar pareceres; 

VIII - outros assuntos considerados de mero expediente. 

8 2º O ofício eletrônico, sobre qualquer assunto, expedido pelas autoridades 

dentro do sistema de gestão de documentos, será encaminhado para destinatários fora da 

Câmara Municipal por correio eletrônico, ficando sob responsabilidade do sistema a 

confirmação de entrega e leitura do documento. 

8 3º Os protocolos iniciados no âmbito da Câmara Municipal serão gerados 

pelo requerente de forma cletrônica ou presencial na Secretaria competente, mediante 

exposição de motivos e juntada de documentos que o fundamentem. 

Art. 5º Todos os documentos eletrônicos, bem como seus anexos, recebem 

obrigatoriamente uma numeração sequencial automática e passam a circular dentro dos 

setores competentes. 

N É 
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. . Parágrafo único. A responsabilidade pela guarda excessiva ou pelo descarte 
indevido dos documentos, sejam eletrônicos ou impressos, é da unidade emissora. 

Art. 6º Fica vedada a impressão de documentos eletrônicos, exceto para: 
I - fornecer comprovante ao requerente que efetuou o protocolo de forma 

presencial; 
II - impressão do documento, na forma da legislação que a exigir. 

. HH - juntar a processo administrativo ou legislativo, quando o assunto exigir a 
juntada do documento. 

Parágrafo único. A exceção prevista no inciso III deste artigo ficará sob a 
responsabilidade do agente público que juntou o documento no processo administrativo ou 

legislativo. 

. Art. 7º A classificação da informação sigilosa e a proteção de dados pessoais 
no ambiente digital de gestão documental observarão as disposições da Lei Federal nº 12.527, 
de 18 de novembro de 2011 e das demais normas aplicáveis. 

Art. 8º A autoria, a autenticidade e a integridade de documentos digitais e da 

assinatura poderão ser obtidas por meio de certificação digital emitida conforme padrões 
definidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, instituída pela Lei 

nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, preservadas as hipóteses legais de anonimato. 
$ 1º O disposto no “caput” deste artigo não obsta a utilização de outro meio 

lícito de comprovação da autoria, autenticidade e integridade de documentos digitais, em 

especial aqueles que utilizem identificação por meio de usuário e senha. 
8 2º Os documentos nato-digitais assinados eletronicamente na forma deste 

artigo serão considerados originais nos termos da lei aplicável. 

Art. 9º Os atos processuais administrativos ou legislativos praticados no 
ambiente digital de gestão documental deverão observar os prazos definidos na legislação 
vigente e pertinente, para manifestação dos interessados e para decisão da autoridade 
competente, sendo considerados realizados na data e horário identificados no recibo 
eletrônico de protocolo emitido pelo sistema. 

$ 1º Salvo disposição legal ou regulamentar em contrário, o ato a ser praticado 
em prazo determinado será considerado tempestivo se realizado até as vinte e três horas e 
cinquenta e nove minutos do último dia do prazo, no horário oficial de Brasília. 

$ 2º Na hipótese prevista no $ 1º deste artigo, caso o sistema se tome 
indisponível por motivo técnico, o prazo será automaticamente prorrogado até as vinte e três 
horas e cinquenta e nove minutos do primeiro dia útil seguinte ao do retorno da 
disponibilidade. 

8 3º Usuários não cadastrados no ambiente digital de gestão documental terão 

acesso, na forma da lei, a documentos e processos eletrônicos por meio de arquivo em 
formato digital, disponibilizado pelo órgão inteno da Câmara Municipal detentor do 
documento. 
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Capítulo TII 
DAS CAIXAS DE MENSAGENS 

Art. 10. O envio e recebimento dos documentos eletrônicos será feito 

exclusivamente pelo sistema adotado pela Câmara Municipal. 

Art. 11. O titular do órgão terá acesso à caixa de mensagens da unidade que 

dirige, por meio de login no sistema, sendo de sua responsabilidade: 
I - manter em sigilo a senha de acesso ao sistema; 

KI - delegar acesso a outros servidores públicos à caixa de mensagens da 

unidade; 

III - efetuar log-off, sempre que se ausentar da unidade, a fim de evitar acesso 

indevido; 

IV - comunicar ao Comitê Gestor do Sistema - Processo Eletrônico Digital - 

“Câmara Digital” a utilização indevida da caixa da unidade; 
V-zelar: 

a) pela fidelidade dos dados enviados e pelo envio ao destinatário certo; 

b) pelo acesso ao conteúdo armazenado na caixa; 
«) pela leitura dos documentos recebidos; 

d) pela guarda ou descarte de mensagens enviadas, recebidas e de controle; 

e) pela resposta ou encaminhamento da demanda remetida ao setor competente 

via documento eletrônico. 

Capítulo IV | 
DA DIGITALIZAÇÃO 

Art. 12. O procedimento de digitalização observará as disposições da Lei 

Federal nº 12.682, de 9 de julho de 2012, bem como os critérios técnicos definidos pelo 

Comitê Gestor do Sistema - Processo Eletrônico Digital - “Câmara Digital”, devendo 

preservar a integridade, a autenticidade, a legibilidade e, se for o caso, o sigilo do documento 

digitalizado. 

g 1º A digitalização de documentos recebidos ou produzidos no âmbito da 

Câmara Municipal será acompanhada da conferência da integridade do documento. 

$2º A conferência da integridade a que alude o 8 1º deste artigo deverá 

registrar se houve exibição de documento original, de cópia autenticada por serviços notariais 

e de registro, de cópia autenticada administrativamente ou de cópia simples. 

$ 3º Na digitalização de documentos, observar-se-á o seguinte: 

I - os resultantes de original serão considerados cópia autenticada 

administrativamente; 

1 - os resultantes de cópia autenticada por serviços notariais e de registro serão 

considerados cópia autenticada administrativamente; 

WI - os resultantes de cópia simples serão assim considerados. 

$ 4º O agente público que receber documento não digital deverá proceder à sua 

imediata digitalização, restituindo o original ao interessado. 

Po 
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8 5º Na hipótese de ser inviável a digitalização ou a restituição do documento 
não digital, este ficará sob guarda do órgão interno da Câmara Municipal, podendo ser 
eliminado após o cumprimento de prazos de guarda previstos nas Tabelas de Temporalidade 
de Documentos da Administração Pública Municipal. 

Art. 13. O interessado poderá enviar eletronicamente documentos digitalizados 
para juntada a processo eletrônico. 

1º O teor e a integridade dos documentos digitalizados são de 
responsabilidade do interessado, que responderá por eventuais fraudes nos termos da lei. 

$ 2º Os documentos digitalizados enviados pelo interessado terão valor de 

cópia simples. 
83º A apresentação do original do documento digitalizado será necessária 

quando a lei expressamente o exigir, ou nas hipóteses previstas nos arts. 14 e 15 desta 
Resolução. 

84º Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável devido ao 
grande volume ou por motivo de ilegibilidade deverão ser apresentados no órgão interno da 

Câmara Municipal no prazo de 02 (dois) dias contados do envio de petição eletrônica, em 
original ou cópia autenticada. 

Art. 14. A integridade do documento digitalizado poderá ser impugnada 
mediante alegação fundamentada de adulteração, hipótese em que será instaurado, no âmbito 

do respectivo órgão interno da Câmara Municipal, procedimento para verificação. 

Art. 15. Os órgãos internos da Câmara Municipal poderão, motivadamente, 
solicitar a exibição do original de documento digitalizado ou enviado eletronicamente pelo 

interessado. 

Art. 16. Nos casos de indisponibilidade do ambiente digital de gestão 

documental, os atos poderão ser praticados em meio físico, procedendo-se à oportuna 
digitalização nos termos do art. 12 desta Resolução. 

Parágrafo único. Os documentos não digitais produzidos na forma prevista no 
“caput” deste artigo, mesmo após sua digitalização, deverão cumprir os prazos de guarda 

previstos nas Tabelas de Temporalidade de Documentos da Administração Pública Municipal. 

Art. 17. À unidade de protocolo dos órgãos internos da Câmara Municipal 
caberá monitorar a produção de documentos digitais e observar sua conformidade com os 
planos de classificação de documentos oficializados. 

Capítulo V o 

DO PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO 

Art. 18. O processo legislativo eletrônico será utilizado como meio eletrônico 
de apresentação de proposições e tramitação do processo legislativo, ordenados conforme as 
regras expressas nas Constituições Federal e Estadual, Lei Orgânica Municipal, em seu 
Regimento Interno e no Código de Ética e Decoro Parlamentar. 
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$ 1º O processo legislativo eletrônico compreende o conjunto de atos e 

arquivos eletrônicos, desde a sua autuação até a sua conclusão, inclusive os respectivos 

despachos eletrônicos e documentos anexados. 
$ 2º As proposições e seus documentos vinculados deverão ser produzidos 

eletronicamente e enviados pelo Sistema - Processo Eletrônico Digital - “Câmara Digital” ou 

digitalizados, capturados e enviados pelo respectivo Sistema. 
$ 3º O processo legislativo tramitará de forma híbrida c os documentos 

digitalizados serão capturados para o Sistema - Processo Eletrônico Digital - “Câmara 

Digital” nos termos desta Resolução. 

Art. 19. A correta formação do processo legislativo eletrônico é de 

responsabilidade dos servidores do Legislativo, do Executivo e dos Vereadores, que deverão 

preencher corretamente os campos obrigatórios contidos no formulário eletrônico. 

Parágrafo único. Caso verifique irregularidade na formação do processo 

legislativo que impeça ou dificulte sua análise, o Presidente da Câmara Municipal de 

Cabedelo poderá abrir prazo ao autor para que promova as correções necessárias. 

Art. 20. O processo legislativo eletrônico terá início após todos os 

procedimentos necessários para sua implantação e, uma vez implantado, não será admitida a 

apresentação física de proposições, revogando-se, neste sentido, as disposições em contrário 

no Regimento Interno da Casa (Resolução nº 158/2006) e no Código de Etica e Decoro 

Parlamentar (Resolução nº 159/2006). 

$ 1º O processo legislativo, doravante, tramitará de forma híbrida, ou seja, por 

meio físico e por meio eletrônico, até a efetiva implantação do processo legislativo eletrônico, 

podendo os documentos do processo físico ser digitalizado e capturado para o Sistema — 

Processo Eletrônico Digital — “Câmara Digital” nos termos do “caput” deste artigo. 

$ 2º O processo legislativo por meio físico em tramitação seguirá desta forma 

até sua conclusão final, podendo ser digitalizado e capturado para o Sistema — Processo 

Eletrônico Digital — “Câmara Digital” nos termos desta Resolução. 

$ 3º Ato da Mesa Diretora definirá a data da efetiva implantação do Processo 

Legislativo Eletrônico. 

Capítulo VI 

DA EMPRESA CONTRATADA 

Art. 21. À Empresa contratada cabe o desenvolvimento, a implantação, o 

processamento e o fornecimento do suporte tecnológico necessário para o Sistema - Processo 

Eletrônico Digital -“Câmara Digital” - bem como a orientação às áreas de tecnologia da 

informação junto aos órgãos internos da Câmara Municipal, para a utilização e a manutenção 

do ambiente digital de gestão documental. 

Capítulo VI . 

DAS ATRIBUIÇÕES DO COMITÉ GESTOR DO “CÂMARA-DIGITAL” 

Art. 22. Ao Comitê Gestor do Sistemh - Processo Eletrônico Digital - “CMC- 

Digital” caberá as seguintes atribuições: 

po 

Cabedelo, 06 a 10 de Dezembro de 2021 

  

o ESTADO DA PARAÍBA 
CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO 
  

I - administrar o sistema nos aspectos relacionados à sua estrutura, 

implementação e funcionamento; 
KI - avaliar a necessidade de promover a manutenção corretiva e evolutiva; 
NI - organizar a estrutura de atendimento às demandas de seus usuários 

internos e externos; 
IV - determinar a realização de auditorias no sistema, especialmente no que diz 

respeito à integridade das suas informações e segurança; 
V - garantir a integridade do sistema, no que diz respeito à sua taxonomia e 

classes processuais; 
VI - propor à Presidência alterações visando ao aprimoramento do sistema; 
VII - analisar propostas apresentadas por órgãos internos da Câmara 

Municipal, relativas ao ambiente digital de gestão documental, emitindo parecer técnico 

conclusivo; 
VIII - disciplinar a produção de documentos ou processos híbridos e aprovar 

os critérios técnicos a serem observados no procedimento de digitalização; 

IX - propor a edição de normas que se fizerem necessárias para o ambiente 

digital de gestão documental; 

X - propor metodologia e orientar os órgãos internos da Câmara Municipal no 

processo de modelagem de documentos digitais e na definição de padrões de formato e 

conteúdo; 

XI - manifestar-se, quando provocado, sobre hipóteses não disciplinadas nesta 

Resolução, relativas ao ambiente digital de gestão documental. 
XII - promover a articulação e alinhamento de ações estratégicas relativas ao 

Sistema, em conformidade com a política municipal de arquivos e gestão documental. 

Art. 23. O Comitê Gestor do Sistema - Processo Eletrônico Digital - “Câmara- 

Digital” será integrado por representantes e respectivos suplentes designados pelo Presidente 

da Câmara Municipal, na seguinte conformidade: 

1-1 (um) da Secretaria Administrativa; 

II - 1 (um) da Secretaria Legislativa; 
KI - 1 (um) da Ouvidoria do Legislativo: 
IV - 1 (um) da Assessoria Jurídica; 
V- 1 (um) da Assessoria Financeira. 

g 1º A designação dos membros do Comitê Gestor far-se-á por Ato do 

Presidente, no prazo de 30 (trinta) dias da instalação da primeira e da terceira sessões 

legislativas de cada legislatura. 
$ 2º O Comité Gestor terá um Presidente e um Vice-Presidente designado pelo 

Presidente no Ato de designação de seus membros. 
84º O Presidente do Comitê Gestor será, nas suas ausências, impedimentos ou 

licenças, substituído pelo Vice-Presidente e, na ausência deste, pelo membro mais idoso. 

$ 5º O Comitê Gestor será designado logo em seguida a publicação desta 

Resolução, aplicando-se a partir de então o previsto no $ 1º deste artigo. 

8 6º A qualquer tempo, a critério do Presidente da Câmara Municipal, poderão 

ser substituídos os membros titulares ou suplentes do Comitê Gestor. 
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. Art. 24, O Comitê Gestor do Sistema-Processo Eletrônico Digital — “Câmara 
Digital” poderá convidar especialistas de órgãos e entidades da Administração Pública para, 
sem prejuízo de suas atribuições na origem, contribuir no desenvolvimento de ações ou 
projetos específicos. 

. Parágrafo único. A participação no Comitê Gestor do Sistema-Processo 
Eletrônico Digital- “Câmara Digital”, de que trata este artigo, não será remunerada, mas 
considerada serviço público relevante. 

Capítulo VIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

. Art. 25. Será vedada a utilização de documentos impressos nos casos 
abrangidos por esta Resolução. 

. Art. 26. Compete a cada unidade administrativa orientar os usuários quanto à 
implementação da comunicação eletrônica no âmbito da Câmara Municipal. 

Art. 27. As despesas decorrentes da execução desta Resolução correrão por 
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementares se necessário. 

. Art. 28. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos às zero horas do dia 07 de outubro de 2021. 

  

   
   

   

    
, ESTADO DA PARAÍBA, CÂMARA MUNICIYAL DE/CABEVE 

“Casa Luiz de Oliveira Lima”, em 02/de dezembro dg' 202 

ma = Apa 
Ver. ANDRÉ LUIS ALMEIDA COUTINHO 

PRESIDENTE 

  
 



  

  

Cabedelo, 06 a 10 de Dezembro de 2021 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
151/2021 do TP 005/2021 

OBJETO: RECUPERAÇÃO E REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL 

DE CABEDELO/PB, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPRETEIRA : TP 

005/2021 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cabedelo e: PRIMEIRO 

ADITIVO AO CT Nº 151/2021 — RL2 CONSTRUÇÕES ASSESSORIA E CONSULTORIA 

DE ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 19.455 512/0001-70 OBJETIVO DO 

ADITIVO ALTERAÇÃO DO CONTRATO O presente Termo Aditivo tem por objetivo 

acrescer o valor do contrato nº 151/2021 em R$ 366 887,17 ( trezentos e sessenta e seis 

mil, oitocentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos), conforme solicitação oriunda 

do Memorando Eletrônico nº 45 067/2021, passando-o de R$ 753. 014,75 (setecentos e 

cinquenta e três mil, quatorze reais e setenta e cinco centavos) para R$ 1.119.901,92 ( 

hum milhão, cento e dezenove mil, novecentos e um reais e noventa e dois centavos), 

resultando no acréscimo de aproximadamente 48,72% (quarenta virgula setenta e dois 

por cento) sobre o valor inicial do contrato.O presente termo encontra amparo no art. 65, 

Lalinea b, 8 1º da Lei Federal nº 8 666/03 

  

  

Cabedelo - PB, 07 de Dezembro de 2021 

UBIRACI SANTOS DE CARVALHO — Secretário Municipal de Infraestrutura 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
308/2015 do DM 00042/2015 

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE 

PASSAGEM - DM 00042/2015 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 

Cabedelo e: SÉTIMO ADITIVO AO CT Nº 308/2015 — ADERSON DE FIGUEIREDO 

DINIZ, inscrito no CPF sob o nº 008.888 264-00 OBJETIVO DO ADITIVO: ALTERAÇÃO 

DO CONTRATO O prazo do contrato, ora aditado, fica prorrogado por mais 12 (doze) 

meses, permanecendo esse instrumento válido até 31 de dezembo de 2022 O presente 

termo encontra amparo no art. 62, 8 3º, |, da Lei Federal nº 8 666/93 

Cabedelo - PB, 22 de Novembro de 2021 

CYNTHIA DENIZE SILVA CORDEIRO — Secretária Municipal de Assistência Social 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00106/2021 

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 DWV00 106/2021, que objetiva: Contratação de empresa para prestação dos 

serviços de desmontagem e montagem de móveis projetados, visando atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Finanças, RATIFICO o correspondente 

procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LUAN FERNANDO COSTA DE MELO (NAUL 

ENGENHARIA-ME) - R$ 3.800,00. 

Cabedelo - PB, 05 de Novembro de 2021 

RICARDO LUIZ DA CUNHA COELHO - Secretário de Finanças 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação dos serviços de desmontagem e 
montagem de móveis projetados, visando atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Finanças. FUNDAMENTO | LEGAL- Dispensa de Licitação 
DV00106/2021 DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 02080- SECRETARIA DAS 

FINANÇAS Projeto Atividade:04.122.2001.2015- Manter as Atividades da Secretaria das 

Finanças Elemento de Despesa: 3390 39- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 
Fonte de Recurso: 1001— Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cabedelo e: CT 
Nº 00378/2021 -—- 051121 - LUAN FERNANDO COSTA DE MELO (NAUL 
ENGENHARIA-ME) - R$ 3 800,00. 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00044/2021 
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 DV00044/2021, que objetiva: Contratação de Empresa Especializada Em 
Serviço de Execução com Fornecimento de divisórias de gesso acartonado e instalação 

de porta na escola Muni | Centro Integrado Imaculada Conceição. Visando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MIGUEL FRANCISCO DE MARIA FILHO - R$ 
449211. 

      

Cabedelo - PB, 21 de Setembro de 2021 
MARCIA DE LOURDES M. DE OLIVEIRA - Secretária de Educação 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada Em Serviço de Execução com 
Fornecimento de divisórias de gesso acartonado e instalação de porta na escola 
Municipal Centro Integrado Imaculada Conceição Visando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 

DVv00044/2021. DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 02.090 — SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO Projeto Atividade: 12.361. 1005. 1008- Construir, Recuperar, Reformar e/ou 
Ampliar as Unidades Escolares 12. 361.1005 2028- Manter o Custeio das Atividades do 
Ensino Fundamental (MDE) Elemento de Despesa: 3390 30- Material de Consumo 
3390 39- Outros Serviços de Terceiros— Pessoa Jurídica 4490 .51— Obras e Instalações 
Fonte de Recurso: 1111 — Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos — 

Educação 1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Cabedelo e: CT Nº 00270/2021 - 210921 - MIGUEL FRANCISCO DE MARIA FILHO — 

R$4492,11. 

  

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00125/2021 
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 DV00125/2021, que objetiva: Aquisição de itens para o Projeto Cinderela — 
Baile de Debutantes, realizado pela Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres— 
SEPM,;, RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SILENE 
RIBEIRO FERREIRA DE ANDRADE 79491332449 - R$ 7.370,00. 

Cabedelo - PB, 03 de Dezembro de 2021 
PRISCILLA CARLOS CAMPOS REZENDE SANTINO - Secretária de Politicas Publicas 

para a Mulher 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: Aquisição de itens para o Projeto Cinderela — Baile de Debutantes, realizado 
pela Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres -SEPM. FUNDAMENTO LEGAL” 

Dispensa de Licitação nº DV00125/2021. DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 02. 130— 
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER Projeto Atividade: 
08.244. 1022.2073 Manter as Ativ. da Secret. de Polit. Pub. P/Mulher 08 244 1022 2074— 
Manter as Atividades Comunitárias voltadas para as Mulheres Elemento de Despesa: 
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3390. 30-— Material de Consumo 3390. 36- Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica 

3390. 39- Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica Fonte de Recurso: 1001— 

Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 

CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cabedelo e: CT Nº 00408/2021 - 061221 - 
SILENE RIBEIRO FERREIRA DE ANDRADE 79491332449 - R$ 7.370,00. 

  

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00120/2021 
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui O 

processo e observado o parecer da Assessoria Juridica, referente a Dispensa de 

Licitação nº DV00120/2021, que objetiva: Aquisição de buffet para o Projeto Cinderela — 

Baile de Debutantes, realizado pela Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres— 

SEPM, RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a 

ERINALDO INACIO DA SILVA - R$ 9.289,00. 
Cabedelo - PB, 03 de Dezembro de 2021 

PRISCILLA CARLOS CAMPOS REZENDE SANTINO - Secretária de Politicas Publicas 
para a Mulher 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: Aquisição de buffet para o Projeto Cinderela — Baile de Debutantes, realizado 

pela Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres-SEPM FUNDAMENTO LEGAL- 

Dispensa de Licitação nº DV00120/2021. DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 02.130 

SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER Projeto Atividade: 
08.244 1022 2073- Manter as Ativ da Secret. de Polit. Pub. P/Mulher 08.244 1022 2074 — 

Manter as Atividades Comunitárias voltadas para as Mulheres Elemento de Despesa: 

3390. 30-— Material de Consumo 3390. 36- Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica 

3390. 39- Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica Fonte de Recurso: 1001— 

Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 

CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cabedelo e: CT Nº 00407/2021 - 06 1221 - 

ERINAL DO INACIO DA SILVA - R$ 9.289,00. 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00126/2021 
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Juridica, referente a Dispensa de 

Licitação nº DV00126/2021, que objetiva: Aquisição de serviço para decoração do Projeto 

Cinderela — Baile de Debutantes, realizado pela Secretaria de Políticas Públicas para 

Mulheres-SEPM; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 

a: LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO NETO 06426289477 - R$ 13.410,00. 
Cabedelo - PB, 03 de Dezembro de 2021 

PRISCILLA CARLOS CAMPOS REZENDE SANTINO - Secretária de Politicas Publicas 
para a Mulher 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: Aquisição de serviço para decoração do Projeto Cinderela — Baile de 

Debutantes, realizado pela Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres-SEPM. 

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00126/2021. DOTAÇÃO: Unidade 

Orçamentária: 02. 130—- SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER 
Projeto Atividade: 08 244 1022 2073- Manter as Ativ. da Secret de Polit Pub. P/Mulher 

08 244 1022 2074- Manter as Atividades Comunitárias voltadas para as Mulheres 

Elemento de Despesa: 339030- Material de Consumo 3390 36- Outros Serviços de 

Terceiros-Pessoa Fisica 3390 39- Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica Fonte 

de Recurso: 1001 Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 

2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cabedelo e CT Nº 

00410/2021 - 06.12.21 - LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO NETO 064262877 - R$ 

13.410,00. 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00128/2021 
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 DvV00128/2021, que objetiva: Aquisição de itens para CASAMENTO 

COMUNITARIO, realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social — SEMAS, 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a- SILENE 
RIBEIRO FERREIRA DE ANDRADE 79491332449 - R$ 13.960,00. 

Cabedelo - PB, 03 de Dezembro de 2021 
CYNTHIA DENIZE SILVA CORDEIRO - Secretária Municipal de Assistência Social 

  

  

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: Aquisição de itens para CASAMENTO COMUNITARIO, realizado pela 
Secretaria Municipal de Assistência Social — SEMAS. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DV00128/2021. DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 02.120— 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL! FMAS Projeto Atividade— 

08.122.2001.2058- Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS 
Elemento de Despesa: 3390.30- Material de Consumo 3390.39-— Outros Serviços de 
Terceiros— Pessoa Jurídica Fonte de Recurso: 1001— Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2021 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Cabedelo e: CT Nº 00409/2021 - 061221 - SILENE RIBEIRO FERREIRA 
DE ANDRADE 79491332449 - R$ 13.960,00. 

  

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00130/2021 

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 DWV00130/2021, que objetiva CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS, visando atender as necessidades para Secretaria 
de Segurança Municipal para implantação da Unidade de Apoio Comunitário — UAC — 
Centro, RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a 

MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO (J. CARLOS MÓVEIS) - R$ 11.143,00. 
Cabedelo - PB, 02 de Dezembro de 2021 

MAGALHAES GALVÃO LOURENÇO - Secretario de Segurança Municipal 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS, 
visando atender as necessidades para Secretaria de Segurança Municipal para 
implantação da Unidade de Apoio Comunitário — UAC — Centro. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00130/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Cabedelo: Unidade Orçamentária: 02.150- SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL 
Projeto Atividade: 06.122 2001.2087 Manter as Atividades da Secretaria de Segurança 
Elemento de Despesa: 449052 Equipamentos e Materiais Permanente Fonte de 
Recurso: 1001— Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cabedelo e: CT Nº 
00404/2021 - 031221 - MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO (J. CARLOS 
MÓVEIS) - R$ 11.143,00. 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: Aquisição de ferramentas e equipamentos para mecânica, visando atender as 
necessidades de serviços corretivos e preventivos dos veículos pertencentes à Prefeitura 
Municipal de Cabedelo. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00171/2021. 
DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 02.180 — SECRETARIA DE TRANSPORTE Projeto 
Atividade: 04. 12220012104 — Manter as Atividades da Secretaria de Transporte 
Elemento de Despesa: 3390.30 — Material de Consumo 4490. 52 — Equipamentos e 
Material Permanente Fonte de Recurso: 1001 — Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até o 
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final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Cabedelo e: CT Nº 00405/2021 - 031221 - GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME - R$ 
16. 443,17. 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00121/2021 
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 DWV00121/2021, que objetiva: Aquisição de buffet para CASAMENTO 

COMUNITARIO, realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social — SEMAS,; 
RATIFICO o comespondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a ERINALDO 

INACIO DA SILVA - R$ 12.185,00. 
Cabedelo - PB, 07 de Dezembro de 2021 

CYNTHIA DENIZE SILVA CORDEIRO - Secretária Municipal de Assistência Social 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: Aq ição de buffet para CASAMENTO COMUNITARIO, realizado pela 

Secretaria Municipal de Assistência Social — SEMAS. FUNDAMENTO LEGAL Dispensa 
de Licitação nº DV00121/2021. DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 02120— 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALUFMAS Projeto Atividade: 
08 122 2001. 2058- Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social FMAS 
Elemento de Despesa: 3390. 30- Material de Consumo 3390 39- Outros Serviços de 
Terceiros-Pessoa Jurídica Fonte de Recurso: 1001 Recursos Ordinários VIGÊNCIA- 

até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Cabedelo e: CT Nº 00412/2021 - 07.12.21 - ERINALDO INACIO DA SILVA — 
R$ 12185,00. 

    

STADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00115/2021 
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 DV00115/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICOS — ra 

atender as necessidades da Secretaria de Segurança Municipal para Implantação da 

Unidade de Apoio Comunitário — UAC— Centro; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a CONEXÃOPB COMERCIO DE PRODUTOS 

DE INFORMÁTICA LTDA — ME - R$ 5.718,89. 
e Cabedelo - PB, 02 de Dezembro de 2021 

MAGALHAES GALVÃO LOURENÇO - Secretario de Segurança Municipal 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

o EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICOS — para atender as necessidades da 
Secretaria de Segurança Municipal para Implantação da Unidade de Apoio Comunitário — 
VUAC— Centro FUNDAMENTO LEGAL- Dispensa de Licitação nº DW0011 5/2021. 

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cabedelo: Unidade Orçamentária: 

02. 150— SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL Projeto Atividade: 
06 122 2001 2087- Manter as Atividades da Secretaria de Segurança Flemento de 

Despesa: 4490. 52- Equipamentos e Material Permanente Fonte de Recurso: 1001— 
Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cabedelo e: CT Nº 00406/2021 - 031221 - 

CONEXÃOPB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - R$ 
571889. 

STADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00015/2021 
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 INO0015/2021, que objetiva: Contratação de Empresa para o fomecimento do 
Projeto Pedagógico O Mundo da Criança — O Sonho do Bebê destinado as Unidades da 

Rede Municipal de Ensino que possuem Educação Infantil, RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a RP & OLIVEIRA EDITORA LTDA - R$ 

660 000,00. 
Cabedelo - PB, 22 de Outubro de 2021 

MARCIA DE LOURDES M. DE OLIVEIRA - Secretário de Educação 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: Contratação de Empresa para o fomecimento do Projeto Pedagógico O Mundo 
da Criança — O Sonho do Bebê destinado as Unidades da Rede Municipal de Ensino que 

possuem Educação Infantil. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
1N00015/2021. DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 02090- SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO Projeto Atividade: 12 365 1004 2022 Manter as Creches e Pré-Escolas do 

Município 12.361. 1005 .2028-— Manter o Custeio das Atividades do Ensino Fundamental 
MDE Elemento de Despesa: 3390. 30- Material de Consumo 4490 52 Equipamentos e 

Material Permanentes Fonte de Recurso: 1111— Receitas de Impostos e de 

Transferência de ImpostosEducação VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 

2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cabedelo e CT Nº 
00361/2021 - 221021 - RP. & OLIVEIRA EDITORA LTDA - R$ 660.000,00. 

  

  

  

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00116/2021 
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 DV00116/2021, que objetiva: Contratação de empresa para fornecimento de 

ÁGUA MINERAL em copo para serem distribuídos aos atletas participantes do evento: 
Emancipação Política — Semana do Esporte 2021; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a MAYHARA SOUSA MEDEIROS LINS - R$ 

558,00. 
Cabedelo - PB, 09 de Dezembro de 2021 

MAURICIO VICENTE DOS SANTOS - Secretário de Esporte, Juventude e Lazer 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de ÁGUA MINERAL em copo para 
serem distribuídos aos atletas participantes do evento: Emancipação Política — Semana 

do Esporte 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00116/2021. 
DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 02. 170- SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE 

E LAZER Projeto Atividade: 27.122. 2022 2094- Manter as Atividades da Secretaria de 

Esporte, Juventude e Lazer 27.81220222100- Realizar Eventos Desportivos e 

Paradesportivos 27 812 2022 2101- Manter os Programas para o Esporte, Juventude e 
Lazer 2781220222161—- Desenvolver e Apoiar Esporte Náutico e Radicais 

27.812. 2022. 2164- Desenvolver e Fomentar o Esporte de Rua Elemento de Despesa: 
3390.30- Material de Consumo 3390 32- Material, Bem ou Serviços para Distribuição 

Gatuita Fonte de Recurso: 1001—- Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até o final do 

exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 

Cabedelo e CT Nº 00417/2021 - 091221 - MAYHARA SOUSA MEDEIROS LINS - R$ 
558,00. 

  

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00117/2021 

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 DV00117/2021, que objetiva: Contratação de empresa para fornecimento de 
KITS LANCHES para serem distribuidos aos alunos da Escolinha municipal desportiva 

em seu evento de encerramento de atividade, parte integrante do projeto: Emancipação 

Politica — Semana do Esporte 2021; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a MAYHARA SOUSA MEDEIROS LINS - R$ 858,00. 

Cabedelo - PB, 19 de Novembro de 2021 

Cabedelo, 06 a 10 de Dezembro de 2021 

MAURICIO VICENTE DOS SANTOS - Secretário de Esporte, Juventude e Lazer 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: Contratação de empresa para fomecimento de KITS LANCHES para serem 

distribuídos aos alunos da Escolinha municipal desportiva em seu evento de 
encerramento de ati jade, parte integrante do projeto: Emancipação Política — Semana 

do Esporte 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00117/2021. 

DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 02. 170- SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE 
E LAZER Projeto Atividade: 27.122 2022 2094- Manter as Atividades da Secretaria de 

Esporte, Juventude e Lazer 27.81220222100- Realizar Eventos Desportivos e 

Paradesportivos 27.812 20222101 Manter os Programas para o Esporte, Juventude e 
Lazer 278122022 2161—- Desenvolver e Apoiar Esporte Náutico e Radicais 

27.812. 2022 2164- Desenvolver e Fomentar o Esporte de Rua Elemento de Despesa: 

3390. 30 Material de Consumo 3390 32- Material, Bem ou Serviços para Distribuição 

Gratuita 3390.39- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica Fonte de Recurso: 
1001— Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 

2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cabedelo e CT Nº 

00418/2021 - 09.12.21 - MAYHARA SOUSA MEDEIROS LINS - R$ 858,00. 

  

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00157/2021 

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00157/2021, que objetiva: 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos, 
com e sem motorista e sem combustível, por quilometragem livre, visando atender as 
necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura do Município de Cabedelo; 

HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LEONARDO 

FONSECA RIBEIRO-ME - R$ 2.157.000,00. 
Cabedelo - PB, 10 de Dezembro de 2021 

DANILLO RESENDE AMORIM - Secretário de Transporte 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00095/2021 

Aos 10 dias do mês de Dezembro de 2021, na sede da Comissão Permanente de 

Licitação da Prefeitura Municipal de Cabedelo, Estado da Paraiba, localizada na Rua 

Benedito Soares da Silva - Monte Castelo - Cabedelo - 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 008, de 30 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 007, de 17 de Março de 

2017; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão 
Presencial nº 00157/2021 que objetiva o registro de preços para: Contratação de 

empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos, com e sem 
motorista e sem combustivel, por quilometragem livre, visando atender as necessidades 
das diversas Secretarias da Prefeitura do Município de Cabedelo; resolve registrar O 

preço nos seguintes termos: 

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CABEDELO - CNPJ nº 09.012 493/0001-54. 

MENCEDOR: LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME 

CNPJ: 09 508. 579/0001-72 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID-QUANT.| P.UNIT. PTOTAL 

1 VEÍCULO TIPO, MES 12] 6.680,00 80.160,00 

PASSA/AUTOMÓVEL: Modelo 

2020; motor a partir de 1.8, tipo 
flex (álcool/gasolina); cor branca; 

cinco portas (sendo 4 portas e 1 
mala), direção hidráulica ou 

elétrica; ar—condi nado; 

capacidade para no mínimo 7 

(sete) pessoas, som automotivo; 

película nos vidros. 

2 (vEÍCULO TIPO, MES 12158.700,00 1.904 400,00 

PASSA/AUTOMÓVEL- Modelo 

'2020; motor a partir de 1.6, tipo 
flex (álcool/gasolina); cor branca; 

cinco portas (sendo 4 portas e 1 
mala), direção hidráulica ou 

elétrica; ar-condicionado; 
capacidade para no mínimo 5 

(cinco) pessoas; som automotivo; 
travas elétricas, jogo de tapetes, 

'air bag, película nos vidros. 

  

3 |VEÍCULO TIPO CAMINHONETE: MES 12 8.890,00 106.680,00 

ano e modelo a partir de 
2021/2021; motorização a partir 

22: com no minimo de 160 cv; 
tração 4x4; cabine dupla; 

combustível à diesel; cor branca; 
quatro porta; direção hidráulica ou 

elétrica; ar condicionado; cambio a 
de 6 (seis) marchas sendo a 

partir de 5 frente e uma ré; 
capacidade para no mínimo 5 

(cinco) pessoas, travas elétricas, 

protetor de caçamba e de cárter, 

jogo de tapetes, som automotivo; 

air bag, freios ABS; peliculanos 

vidros, equipado com giroflex e 

sirene; envelopada conforme arte 
definida pela SEMAPA 

  

4 (VEÍCULO TIPO CAMINHONETE: MES 12) 5.480,00 65.760,00 

iano e modelo a partir de 
2021/2021; motorização a partir 

1.6; com no mínimo de 120 cv; 
tração dianteira; tipo flex 

(álcooligasolina); cor branca; 
quatro porta; direção hidráulica ou 

elétrica; ar-condicionado; 

capacidade para no mínimo 5 

(cinco) pessoas, travas elétricas, 

jogo de tapetes; som automotivo; 

“air bag, película nos vidros. 

TOTAL 2 157.000,00] 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: 
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados 
da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial. 

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cabedelo 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 Contrato, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 

   



  

  

Cabedelo, 06 a 10 de Dezembro de 2021 

00157/2021, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata 

de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada: 

Pela Prefeitura Municipal de Cabedelo, que também é o órgão gerenciador responsável 
pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional 
definida no respectivo orçamento programa. 

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 

Presencial nº 00157/2021, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta ea 

anuência do órgão gerenciador. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00157/2021 e seus anexos, e as 

seguintes propostas vencedoras do referido certame: 

- LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME. 
CNPJ: 09.508.579/0001-72. 
ftem(s):1-2-3-4. 
valor R$ 2.157.000,00. 

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da 

Comarca de Cabedelo. 

Cabedelo - PB, 10 de Dezembro de 2021 

DANILLO RESENDE AMORIM - Secretário de Transporte 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00170/2021 
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00170/2021, que objetiva: a 

aquisição de brinquedos destinados ao NATAL DE CABEDELO — NATAL MÁGICO 2021, 

realizado anualmente pela Secretaria de Cultura deste Município, HOMOLOGO o 

correspondente procedimento licitatório em favor de: ANDERTON CAVALCANTE 

SOUTO - R$ 57.500,00; VENDE TUDO MAGAZINE LTDA - R$ 14.000,00. 
Cabedelo - PB, 06 de Dezembro de 2021 

IGOBERGH BERNARDO BARBOSA - Secretário de Cultura 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00093/2021 

Aos 06 dias do mês de Dezembro de 2021, na sede da Comissão Permanente de 

Licitação da Prefeitura Municipal de Cabedelo, Estado da Paraíba, localizada na Rua 

Benedito Soares da Silva - Monte Castelo - Cabedelo - 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 008, de 30 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 007, de 17 de Março de 

2017; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 

normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão 

Presencial nº 00170/2021 que objetiva o registro de preços para: a aquisição de 

brinquedos destinados ao NATAL DE CABEDELO — NATAL MÁGICO 2021, realizado 
anualmente pela Secretaria de Cultura deste Município; resolve registrar o preço nos 

seguintes termos: 

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CABEDELO - CNPJ nº 09.012 493/0001-54. 

MENCEDOR: ANDERTON CAVALCANTE SOUTO 

CNPJ: 32.056 101/0001-70 

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

1 'Boneca tipo bebê, com umaBAMBOLA UND 500, 40,0020. 000,00 

toquinha, que amarra no pescoço da 
boneca, uma fraldinha de tecido e 

meias. Caracteristicas Mínimas: 01 

embalagem contendo uma boneca 

Material / composição: tecido e vinil 

atóxico. Altura aproximada dai 

boneca: 30 cm Largura ima: 15 

Centimetros Peso aproximado: 750 

Gramas. Recomendada para criança 

acima de 3 anos 

  

2 |Bola de Futebol, tamanho IDEA UND 200 30,00/15.000,00/ 

aproximado de 68 a 70 cm de 

diâmetro, composição/material em 

couro sintético plastificado com 

'câmera, peso mínimo de 315 gramas 

3 Bicho de pelúcia tipo urso BADULAK| UND 500  45,00/22.500,00] 
Características mínimas” Material 

composição: pelúcia Preenchimento: 

algodão de polipropileno Altura 
Minima: 50 cm Largura mínima com 

os braços abertos: 40 em 
Recomendada para criança acima 

de 3 anos 

TOTAL 57.500,00] 

VENCEDOR: VENDE TUDO MAGAZINE LTDA 

CNPJ: 05 765 913/0001-12 

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

4 |Carro de brinquedo USUAL UND 500, 28,0014.000,00/ 

confeccionado em plástico BRINQUEDOS, 

injetado, colorido, atóxico, 

contendo, rodas largas, Santo 
Antonio, acondicionado em caixa. 

ltografada com medidas não 

inferiores a 25 x 16x 17 em. 

TOTAL 14.000,00] 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: 
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados 
da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial. 

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cabedelo firmar 

contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, 
facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada 
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a 
recurso ou indenização. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 
formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e 
condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão 
Presencial nº 00170/2021, parte integrante do presente instrumento de compromisso. À 
presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada” 

Pela Prefeitura Municipal de Cabedelo, que tam bém é o órgão gerenciador responsável 
pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional 
definida no respectivo orçamento programa. 

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 

Presencial nº 00170/2021, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta ea 

anuência do órgão gerenciador. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
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Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00170/2021 e seus anexos, e as 

seguintes propostas vencedoras do referido certame: 

- ANDERTON CAVALCANTE SOUTO. 

CNPJ: 32.056. 101/0001 -70. 

Item(s) 1-2-3 

valor: R$ 57.500,00. 
- VENDE TUDO MAGAZINE LTDA. 

CNPJ: 05.765.913/0001-12. 
Item(s): 4. 

Valor: R$ 14.000,00. 

Total: R$ 71.500,00. 

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: 

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da 

Comarca de Cabedelo. 

Cabedelo - PB, 06 de Dezembro de 2021 

IGOBERGH BERNARDO BARBOSA - Secretário de Cultura 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00177/2021 

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00177/2021, que objetiva: 

Aquisição de materiais e objetos destinados à decoração do NATAL DE CABEDELO — 

NATAL MÁGICO 2021; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 

de: CWC DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 52.000,00; LUMEN DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA - R$ 188.682,45. 

Cabedelo - PB, 10 de Dezembro de 2021 

IGOBERGH BERNARDO BARBOSA - Secretário de Cultura 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00094/2021 

Aos 10 dias do mês de Dezembro de 2021, na sede da Comissão Permanente de 

Licitação da Prefeitura Municipal de Cabedelo, Estado da Paraiba, localizada na Rua 

Benedito Soares da Silva - Monte Castelo - Cabedelo - 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 008, de 30 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 007, de 17 de Março de 

2017; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 

normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão 

Presencial nº 00177/2021 que objetiva o registro de preços para: Aquisição de materiais e 

objetos destinados à decoração do NATAL DE CABEDELO — NATAL MÁGICO 2021; 

resolve registrar O preço nos seguintes termos: 

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CABEDELO - CNPJ nº 09.012 493/0001-54. 

MENCEDOR: CWC DISTRIBUIDORA LTDA 

CNPJ: 03.538 267/0001-25 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA [UNID /QUANT.| P.UNIT. P.TOTAL 

32 Mangueira de led branco cristal emNEOTRON cx 

100m 
20 1.300,00/26 000,00) 

33 'Mangueira de led branco quente em NEOTRON| cx 

100m 
20 1.300,00/26 000,00] 

TOTAL 52.000,00 

VENCEDOR: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS FLETRICOS LTDA 

CNPJ: 27.062 419/0001 -24 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID /QUANT.PUNIT.| PTOTAL 

1 |Máquina de neve artificial 220v SNOVW LAND) unid 14.500,00 4.500,00 

2 |Fuid para maquina de neve 51 SNOVY' LAND: unid 10 147,00 1.470,00] 

3 |Peça de acrilon COSTARICA mt 100] 27,88 2 788,00 

A |Cola queme VONDER kg 5 97,00 485,00 

5 |Cola de silicone 250ml MONDER unid > 47,00 235,00) 

6 |Corino dourado 1.50 de largura COSTARICA mt 20 85,00, 1.700,00 

7 'Festão 0,12m x 5,00 verde DA pça 40 26,00 1.040,00] 

9 |Passamanaria 20m COSTARICA pça 101 57,00 570,00) 

11 (TNT dourado 1,40 de largura COSTARICA mt 50 19,00) 950,00) 

12 (Veludo vermelho 1,50 de largura ICOSTARICA mt 50! 79,00 3.950,00 

13 'Voil branco 3,00 de largura DA mt 50 32,00 1.600,00 

14 'Bola natalina plástica 150mm DA unid 100] 32,70, 3.270,00 

15 |Bola natalina plástica 250mm DA unid 100 41,40, 4.140,00 

16 |Bola natalina plástica 300mm DA unid 100 56,70) 5.670,00] 

17 |Buchas D8 MONDER unid 100 0,60 60,00) 

18 |Parafusos D8 MONDER unid 100 0,45 45,00) 

19 |Abraçadeira de nylon 14cm VONDER pet 20 26,00 520,00) 

20 'Carpete verde 2,00 de largura COSTARICA mt 50 78,00 3.900,00 

21 |Carpete vermelho 2,00 de largura COSTARICA) mt 50 80,00 4.000,00 

22 |Oxiord liso vermelho COSTARICA mt 100 28,50, 2.850,00 

23 Pistola de cola quente grande VONDER unid 5 55,00 275,00] 

24 |Grampo para Rocama 106/6 VONDER cx 20 87,25 1.745,00 

25 |Oxford liso branco de 4 larguras |COSTARICA pça 2 199,00 398,00) 

26 |Oxford liso vermelho de 4 larguras COSTARICA pça 2. 199,00 398,00) 

27 |Rocama 106/6 MONDER unid 3 325,00 975,00) 

28 |Pisca 100 led branco c/m/f DA unid 200 46,00, 9.200,00) 

29 |Refletor de led 20 wats verde AVANT unid 10) 118,00 1.180,00 

30 (Canhão de led par 54 leds — PISLEAD unid 15] 355,00 5.325,00 

Rgbw Opt Dmx 

3 a Conexões para mangueiras NEOTRON unid 1000] 12,83 12.830,00] 
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34 Cortina de rede com 96 leds DA unid 20 60,00 1.200,00 

35 Cascata com 150 leds semDA unid 30 157,00 4.710,00 

sequência 

36 Jogo com 8 Tubos Led 30cm 192DA unid 100 114,60) 11.460,00] 

Leds Chuva Meteoro Cascata 

37 Luz de cortina decorativa de ledDA unid 30 153,00 4 590,00 

de 6x3cm com controle remoto 

38 Lâmpada sirobo branco balada TASCHIBRA,| unid 400 54,48) 21.792,00] 

natal show 6VV 2204 

39 Poste confeccionado em estrutura PREMOL unid 12.698,95 2698,95 

metálica, medindo 10,/00m de 

altura, confeccionado na chapa 

18, barra chata de 1"x1/8 e tubo 

1x1/4”, com 8& hastes (fixas ou 

removíveis) de 2m na base para 

fixação de cabos de aço com 

parabolt Foto modelo item 01 

disponível no anexo. 

40 Poste confeccionado em estrutura PREMOL unid 51.971,25 9.856,25] 

metálica, medindo 4,00m de 

altura, confeccionado na chapa 

18, barra chata de 1"x1/8 e tubo 

1x1”, com 8 hastes (fixas ou 
removiveis) de 1,5m na base para 
fiação de cabos de aço com 
parabolt. Foto modelo item 02 

disponível no anexo. 

41 Poste confeccionado em estrutura PREMOL unid 

metálica, medindo 2,/00m de 

altura, confeccionado na chapa 

18, barra chata de 1"x1/8 e tubo! 

1x1/4”, com 8 hastes (fixas ou 

removíveis) de im na base para 

fixação de cabos de aço com 

parabolt Foto modelo item 03 

disponível no anexo. 

15 869,75) 13.046,265| 

42 Arco em estrutura metálica, PREMOL unid 

medindo 3,00m de altura, 3,20m 

de largura, confeccionado em 

tubo de 2” galvanizado, tubo de 

1,1/2 galvanizado, pintado em 

esmalte sintético branco e de 

maneira que fique em pé. Foto 

modelo item 04 disponível no 

201 460,00 29 200,00] 

anexo. 

43 (Cabos de aço de 4mm paraVONDER mt 2000 7,03 14.060,00) 

fixação nos postes de tubos para 
adequação da decoração 

natalina. 

TOTAL 188.682,45 

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 Cabedelo firmar 

contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, 
facultando-se a realização de licitação especifica para aquisição pretendida, assegurada 
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a 
recurso ou indenização. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 
formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e 
condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão 
Presencial nº 00177/2021, parte integrante do presente instrumento de compromisso. À 
presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada: 

Pela Prefeitura Municipal de Cabedelo, que também é o órgão gerenciador responsável 
pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional 
definida no respectivo orçamento programa. 

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 

Presencial nº 00177/2021, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta ea 
anuência do órgão gerenciador. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00177/2021 e seus anexos, e as 
seguintes propostas vencedoras do referido certame: 

- CWC DISTRIBUIDORA LTDA. 
CNPJ: 03.538.267/0001-25. 
Hem(s): 32 - 33. 
Valor R$ 52.000,00. 
- LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. 

CNPJ: 27.062.419/0001-24. 
kem(s)-1-2-3-4-5-6-7-9-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22- 
23-24 -25-26-27-28-29-30-31-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43 
Valor R$ 188.682,45. 

Total: R$ 240.682,45. 

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

Cabedelo - PB, 10 de Dezembro de 2021 
IGOBERGH BERNARDO BARBOSA - Secretário de Cultura 

Cabedelo, 06 a 10 de Dezembro de 2021 

ESTADO DA PARAÍBA 

FUNDO MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DO TERCEIRO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00090/2019 da INEX 
00003/2019 

OBJETO: SUPORTE AO SOFTWARE PONTO SECULLUM E MANUTENÇÃO CORRETIVA 

NOS EQIPAMENTOS DE PONTO ELETRÔNICO DA MARCA “HENRY INEX nº 

00003/2019 PARTES CONTRATANTES Fundo Municipal de Cabedelo e TERCEIRO 

ADITIVO AO CT Nº 00090/2019 — A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ sob o nº 17.754 733/0001-14 OBJETIVO DO ADITIVO 

DA ALTERAÇÃO O prazo de vigência do contrato ora aditado, fica prorrogado por mais12 

(doze) meses, permanecendo o instrumento vigente até 30 dedezembro de 2022. O presente 

termo encontra amparo no art 57, ll da Lei Federal nº 8 666/03 

Cabedelo - PB, 22 de novembro de 2021 

MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA — Secretária Municipal da Saúde 

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2021 
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Juridica, referente ao Pregão Presencial nº 00049/2021, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, COM INSTALAÇÃO E 
TREINAMENTO, QUANDO NECESSÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
HOSPITAL GERAL, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANDREIA LORENZI 

- R$ 252.048,00; ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - R$ 
53.377,00; CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI - R$ 475.650,00, EQUIPASAUDE 

PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 21820500; GP. VEZONO EIRELI - R$ 

29.800,00; JARAGUA MERCANTIL — EIRELI - R$ 66.510,00; MKR. COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 17.030,00; RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA - 

R$ 210.100,00; SR Produtos Médicos Ltda - R$ 45.350,00; TARCAL COMERCIO DE 

MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 483 836,00. 

Cabedelo - PB, 07 de Dezembro de 2021 

MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Saúde 

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00059/2021 

Aos 07 dias do mês de Dezembro de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação 

do Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo, Estado da Paraiba, localizada na Rua Benedito 

Soares da Silva - Monte Castelo - Cabedelo - 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 Muni Inº 008, de 30 de 

Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 007, de 17 de Março de 2017; e legislação pertinente, 

consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a 

classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00049/2021 que objetiva o 

registro de preços para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, 
COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, QUANDO NECESSÁRIO, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE; resolve registrar o preço nos seguintes termos: 

  

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL 

DE SAUDE DE CABEDELO - CNPJ nº 04 849 .697/0001-20. 

VENCEDOR: ANDREIA LORENZI 

CNPJ: 17.189. 700/0001-79 

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

15 |BERÇO HOSPITALAR COMALFRS | UND 10 2.290,00 22.900,00 

GRADES: MATERIAL DE 
CONFECÇÃO ESTRUTURA EM AÇO) 

! LEITO EM CHAPA DE FERRO 

PINTADO. ESPECIFICAÇÕES: Berço 

com 2 manivelas que permite 

movimentos Fawler e Trendelemburg / 

Estrutura em aço tubular quadrado /| 

Leito em chapa de aço carbono 

perfurada não inferior a 1,5mm de 

espessura / Manivelas cromadas e 

escamoteáveis / Cabeceira e peseira 

com acabamento em tubo de aço 

mínimo cromado e anti ferrugem / 

Grades laterais de abaixar sob guias 

deslizantes cromadas / Pés com 

rodízios de 3" em polipropileno, com 

freios na diagonal / Acompanhar 

colchão mínimo D23 / Capacidade de 

Até 90 Kg / Dimensão aproximada: 

1780 x 760 x 680 mm / Registro no 

INMETRO. 

17 |BIOMBO | HOSPITALAR | Triplo —ALFRS | UND 50 435,00 21.750,00 

Estrutura tubular em aço redondo /| 

Cortinas em plástico pvc 0,20 branco / 
Pés com rodízios giratório de 2" de 

diâmetro / Pintura eletrostática a pó 

epóxi / Dimensões não inferior a 1,82m 

largura. Manual de operação em 

português/ Ser aprovado pelo 

INMETRO e ANVISA. 

20 |BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃOALFRS | UND 25 159,00 3.975,00 

MATERIAL DE CONFECÇÃO) 

(ESTRUTURA'APOIO DO BRAÇO): 

AÇO INOXIDÁVEL ! TIPO: PEDESTAL 

ALTURA REGULÁVEL f Altura 

regulável por mandril, haste zincada, 

base de ferro chato em pintura epóxi 

com tratamento antiferugem, concha 

inox / Altura mínima aproximada: 

0,80cm / Altura máxima aproximada: 
1,14cm / Cubagem: 0,1399 Mº. Manual 
de operação em português! Ser 
aprovado pelo INMETRO e ANVISA. 

  

30 |ICARRO DE CURATIVOS: ALFRS | UND 10 770,00 7.700,00 

CONFECCIONADO COM MATERIAL 

DE AÇO INOXIDAVEL * INCLUIR 

BALDE E BACIA DE AÇO, 

INOXIDÁVEL Armação tubular, tampo 

e prateleira em chapa de aço inox, 

pés, varandas e suporte para balde e 

bacia inox, pés com rodízios de 3”, 

'acom panha 01 balde com no minimo 5 

litros em alumínio polido e 01 bacia 

com mínimo 3 litros | inoxidávelf 

Dimensões aproximadas de 0. 75m X 

0,45m larg. X 0,80m altura” Cubagem 

não inferior a 0,461 Mº Manual de 

operação em português/ Ser aprovado 

pelo INMETRO e ANVISA. 
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42 ESCADA COM 2 DEGRAUS: ESCADAALFRS | UND 

EM INOX ComM 2 DEGRAUS) 

ANTIDERRAPANTE Armação em 

tubos redondos de 34” inoxidável, 

reforçada, degraus revestidos com 
piso de borracha e cinta de aço inox, 

pés com ponteiras de PVC. 

Capacidade: 120kg. Dimensões 
externas aproximadas: compr. 0,38 m 

x larg. 0,37 m x alt 0,41 m. Altura do 

1º degrau ao piso: 0,22 m. Altura do 1º 

degrau em relação ao 2º degrau: 0,22 
m. Dimensões aproximadas do degrau 

(pisoy 36,5 cm compr. x 20 cm larg. 

Peso não superior a 4,00kg. Manual de: 

operação em português/ Ser aprovado 
pelo INMETRO e ANVISA. 

43 [ESCADA COM 3 DEGRAUS: IndicadaALFRS | UND 

para facilitar a subida do paciente na 
maca. Deverá possuir armação em 

tubos redondos, estrutura reforçada 

com degraus revestidos em material 

sintético antiderapante, pés com 
ponteiras de borracha. Ser aprovado, 

pelo INMETRO e ANVISA. 

58 |MACA DE TRANSFERÊNCIA (DOIS/ALFRS | UND 

CARROS)- ESTRUTURAL EITO = 

AÇO INÓX! POSSUIR GRADES 

LATERAIS EM AÇO INOX! POSSUIR 

SUPORTE DE SORO/ POSSUIR 

COLCHONETE D23 REVESTIDO DE 

COURVIN NA COR AZUL. Composto 

por 2 cairos construídos em tubos de 

aço inoxidável não inferior ao AISI 304, 

de 31,75x1,2mm de espessura. 

Possuir CHASSI com estrutura do leito! 

em tubos de aço inoxidável não inferior 

ao AISI 304 30x20x1,2mm. LEITO: 

Construído em chapa de aço: 

inoxidável não inferior a AISI 304 de! 

1,00 mm de espessura. 

ACOPLAMENTO: Realizado através 

de engates simples e rápidos, com 

sistema de travamento e 

desbravamento efi ciente e seguro. 

Transferência do leito de uma base, 

para outra de forma suave, através de, 

6 roldanas em nylon tecnil evitando 

ruídos. POSSUIR GRADES 

LATERAIS: Construidas em tubos de 

aço inoxidável não inferior ao AISI 304. 

de 22,22x1,2mm, com movimentos 

escamoteáveis (tombar). PARA 

CHOQUE Constituído em PVC em 

toda volta POSSUIR RODÍZIOS de 4 

rodas de 6 polegadas com garfo 

zincado, sendo duas com freios 
dispostas e acionadas diagonalmente. 
POSSUIR SUPORTE PARA SORO 

FABRICADO em aço inox AISI 304, de 

9,50mm de espessura com 2 ganchos. 
ACABAMENTO: polimento escovado, 

com sokdas e cantos sem rebarba. 

DIMENSÕES DESEJÁVEIS DE 

CARRO: 176 x52 x 754 em (CxL x 

A) LEITO: 190 C x 60 L x 804. 

CAPACIDADE DE CARGA NÃO 

INFERIOR A 150kg REGISTRO 

ANVISA Garantia minima de 01 a 

defeitos de fabricação. 

61 IMESA AUXILIAR: DIMENSÕESALFRS | UND 

MÍNIMAS RETANGULAR! MATERIAL 

DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL. 
MESA AUXILIAR COM DIMENSÕES 

APROXIMADAS DE 40 X 60 X 80 

COM TAMPO E PRATELEIRA INOX 

COM RODÍZIOS. Pés tubulares de 3/4 

'em aço inox com rodízios de 2”, tampo 

e prateleira em aço inox. Espessura dai 
chapa 061 mm bitola 24. Dimensões 

externas aproximadas 0.60 m comp. x 

040 m larg x 080 m ak. Cubagem: 

0,236Mº. Certificado no INMETRO E 

ANVISA. 

64 |IMESA DE CABECEIRA MATERIAL ALFRS | UND 

DE CONFECÇÃO: MADEIRA/ MDF 

SIMILAR. POSSUIR GAVETA E 

PORTAS. ESPECIFICAÇÕES: 

Construida em chapa preferencial de 

MDF de 15mm, c/ revestimento em 

laminado decorativo (externo); Possui 

01 gaveta e 01 porta com prateleira! 
interna; Puxadores em material 

plástico; Pés com rodízios giratórios de 
2 polegadas de diâmetro; Dimensão 

desejáveis 350 x 400 x 800 mm. 

Opções de Laminado: CINZA CLARO. 

Garantia de 01 ano para defeitos de 

fabricação. Certificado pelo INMETRO/ 

e ANVISA. 

65 IMESA DE CABECEIRA COMALFRS | UND 

REFEICAO ACOPLADA! 

ESPECIFICAÇÕES — Totalmente 

construida em MDF com revestimento 

em laminado decorativo (externo); 

Possui 01 gaveta e 01 porta com 

prateleira interna; Estrutura do tampo 
de refeição em tubo de aço inox 

redondo; Tampo de refeição com 
regulagem de altura — Puxadores 

cromados, Pés com rodízios giratórios| 

de 2 de diâmetro. Dimensão 

aproximada: 51 x 40 x 80 cm. Altura 

desejável 123 cm. Garantia de 01 ano, 

para defeitos de fabricação Certificado. 

pelo INMETRO e ANVISA. 

66 IMESA DE EXAMES: ESTRUTURA:ALFRS | UND 

GABINETE f ARMÁRIO: 

ESTRUTURA: GABINETE fl 

ARMÁRIO: ESTRUTURA: GABINETE 

4! ARMÁRIO Estrutura: confeccionada 

em aço carbono de qualidade não, 

inferior a 1.020 tubular quadrado 30 x 

30 mm x 1,5 mm de parede; O leito 
deverá ser estofado em espuma 

densidade 33, espessura 50 mm, com 
revestimento em courvim na cor Azul 

de alta qualidade, montado sobre 

60 

4 

3 

7 

5 

56 

9 

199,00 11.940,00 

229,00) 916,00) 

4 299,00 12 897,00 

439,00 3.073,00 

499,00) 2495,00 

880,00 49 280,00 

2.000,00 18 000,00, 

67 

Bs 

ITEM 

quadro com estrado em tubos de aço 

carbono 1.020, 30 mm x 30 mm x 1,5 

mm de parede, Apresentar o dorso 

regulável, por sistema de cremalheiras 
em mínimo de 03 posições; As partes 

metálicas da estrutura a mesa deverá 

ter um acabamento com decapagem, 

jateamento e pintura eletrostática a pó 
com secagem em estufa. Intes 

Inclusos Essencial Conter 01 par de 

porta coxas com suportes e hastes 

(reguláveis em altura) confeccionados 
em aço inoxidável de qualidade não 

inferior a AISI 304 e apoios fundidos, 

em alumínio que recebem pintura 

eletrostática a pó, estofados com 
revestimento em courvin de alta 

qualidade; Possuir 01 dispositivo para 

coleta de líquidos (removível) em 

fiberglass, acabamento em gel coat. 
Possuir suporte para lençol e suporte 

para soro; Peso admissível sobre aj 

estrutura não inferior a 180 kg. 

Dimensões aproximadas de L- 600 mm 

x C: 1.900 mm x A: variável de 650 a 

850 mm Ser certificado pelo 

INMETRO e ANVISA. 
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MESA DE MAYO: MaterialALFRS | UND 10 325,00 3.250,00 

confeccionado em aço inoxidável 

Armação tubular com rodízios de 2 

totalmente de inox altura regulável por 
roseta Bandeja em aço inox. Altura 

não mínima não inferior a O0,77m. 

Altura máxima desejável 1,25m. 

Dimensões da bandeja desejáveis de 

43ecm de comp. x 30,5 cm de larg. 

Medidas da embalagem 0,73 X 0,50 X 

0,58. Cubagem desejável de 0,2117m*. 
Garantia a defeito de fabricação de no 

minimo 06 meses. Certificado pelo 

INMETRO E ANVISA 

CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLERALFRS | UND 8 10.234,00 81.872,00 

ELETRICA: Motorizada com os 

seguintes movimentos: ajuste de 

altura, inclinação do dorso, flexão das 

pernas, incluindo as seguintes 
posições: fawler, semi-fawler, 

cardiaca, vascular, trendelemburg e 

trendelemburg reverso, acionados via 

controle remoto de mão com fio. 

cabeceira e peseira removíveis, 

fabricadas em polietileno ou material 

compatível. sistema de grades com 
retração linear através de acionamento 

único, fabricadas em polietieno ou 

material compatível, com sistema de, 

amortecimento. leito em chapa de aço 
com pintura eletrostática a pó 1,5mm 

no mínimo. estrutura do estrado 

construído em longarinas de 3,2mm no 

minimo. 4 rodízios de no mini 

2100mm, duplos e não metálicos, 

sendo todos com freio e acionados em 

ambos os lados da cama, e com 

sistema de trava direcional. 4 posições 

  

    

para suporte de soro ou trapézio. com 

função cpr — ressuscitação 

cardiopulmonar ganchos para drenos/] 
bolsas do tipo foley” dispositivos 

urinários. nível contra penetração de 

àgua ipx4. capacidade de carga de 

200kg. Acompanhar colchão: 

compatível, mínimo densidade 28 
revestido por courvin azul royal. 

Produto certificado pelo INMETRO e 

ANVISA com garantia de 01 ano a 

defeitos de fabricação. 

    

CAMA FAVWLER ELÉTRICA COMALFRS | UND 1, 12.000,00, 12.000,00 

SISTEMA DE ELEVAÇÃO DE LEITO 5 

MOVIMENTOS — Cabeceira e peseira 

injetado removível em material 

termoplástico de alta resistência. 

Grades Injetadas em material 

termoplástico de alta resistência, 

sistema articuláveis e retráteis que 

permitem o recolhimento para baixo do 

leito, faciltando a transferência do 

paciente, com um sistema de trava e 
destrava acionado por um mecanismo. 

ao lado da grade dando mais 

segurança ao paciente Todos os 

movimentos Fawler, Sentado, Dorso, 

Joelhos, Vascular, Cardíaco, elevação 
do leito, Trendlemburg, e 

Trendlemburg Inverso devem serem 
feitos por motores elétricos bivolts ( 

220vw) monofásicos. A Base deverá ser 

construída em tubo desejáveis de 50 x 

30 x 1,5 mm com pés recuados com 

acabamento em chapas. Estrutura do 

estrado construido em longarinas de 
aço de 3mm perfilados em U. Estrado 

articulado em chapa de aço de 1,0 mm 
de espessura. Deverá ter um 

tratamento antiferruginoso com pintura 

eletrostática a pó com resina epóxi 
poliéster, polimerzado em estufa, 

excelente resistência química e 

mecânica. Rodízios de 3”, com freio 

de dupla ação em diagonal. 

Capacidade máxima de 200 

kg Dimensões desejáveis de 

comp 2030 x larg. 930mm e Altura 

Minima: 470mm/ Altura Máxima: 

700mm.Produto certificado pelo 

INMETRO e ANVISA. Com garantia de 

imo 01 ano a defeito de fabricação. 

  

CNPJ: 33 068 320/0001-32 

ESPECIFICAÇÃO 

TOTAL 252.048,00 

VENCEDOR: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 

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

39 DETECTOR FETAL: TIPO PORTÁTILJUMPER | UND 3 790,00 2.370,00 

E DIGITL COM DISPLAY EM LCD. 

DEVERÁ APRESENTAR 

CARACTERISTICA 
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IMPORTANTESCOMO: Transdutor de 

alta sensibilidade/ Ser Compacto, leve: 

e fácil operação” Alto-falante de alta 

performances Possuir um design 
ergonômico e compartimento para 

transdutor/ Possuir entrada para fone 

de ouvido ou gravador de som ou, 

computador! Botão liga/desliga, 
controle de volume e desligamento, 

automático/ Tela de LCD colorida para! 

visualização numérica e da onda do 

batimento cardiaco feta/ Alarmes 

visuais e sonoros ajustáveis e 

programáveis” Possuir bateria intema 

recarregável e carregador integrado 

ao equipamento/ possuir desligamento 
automático após 1 minuto sem 

utilização” Certificado pelo INMETRO| 

e aprovado pela ANVISA. 

  
45 FSFIGMOMANOMETRO DE 

PEDESTAL ANERÓIDE PARA USO) 

EM ADULTO COM BRAÇADEIRA. 

itens essencial a ser incluso”? 

Manômetro aneroide; Proteção de 

escala por vidro; — Graduação em 

(mmHg); Mínimo: OmmHg; Máximo: 
300mmHg; Sem dispositivo limitador 

de elemento sensor; Braçadeira de 

algodão; 

espiral PVC; Base em fero com 
tratamento anti ferugem. Certificado. 

pelo INMETRO e ANVISA Garantia 

de 01 a defeito de fabricação. 

  
PREMIUM UND a o 428,00 4280,00 

  
LARINGOSCOPIO ADULTO: FIBRA 

OPTICA / HALÓGENA — XENON — 

LED/ 06 LÂMINAS RIGIDAS 

Caracteristicas do produto: Cabos em 

metal à prova de ferrugem, leves e 

resistentes, Tampa da bateria fechada 

impede líquidos penetrarem no interior, 

do compartimento; Simples conversão, 
de bateria tradicional por bateria 

recarregável, por meio de uma tampa 

de carregamento aberta, Superfície] 

recartilhada, melhor aderência e 

segurança; Cabo autoclavável. 

Garantia de 1 ano contra defeitos de, 

fabricação Certificado pelo INMETRO 

e ANVISA. 

JG 

MORIYA 

UND 1.249,00) 9.992,00 

  
Td   LARINGOSCOPIO INFANTIL: FIBRA 

OPTICA / HALÓGENA — XENON + 

LED/06 LÂMINAS RIGIDAS | 

Caracteristicas do produto: Cabos em 

metal à prova de ferrugem, leves e 

resistentes; Tampa da bateria fechada 
impede líquidos penetrarem no interior 

do compartimento; Simples conversão. 

de bateria tradicional por bateria 

recarregável, por meio de uma tampa 
de carregamento aberta, Superfície: 

recartilhada, melhor aderência e 

segurança; Cabo autocliavável. 

Garantia de 1 ano contra defeitos de   fabricação. Certificado pelo INMETRO 

JG 

MORIYA 

UND 1.349,00] 4.047,00 

  

Unidade de medida mmHg. Faixa de, 

medida da resp O a 150 rpm. Alames: 

Três níveis Baixo, Médio e Alta 

prioridade com indicações audiovisual | 

Mensagem de todos os Tipos de, 

Alarme. Grava entre 1000 e 1800) 

eventos de alame. Saídas: Redel 

Internet para ligar a Central ou a outro, 

monitor. Opcional wireless LAN 

433MkHz, 10mW. Alimentação: Rede: 

Elétrica 220 Vac 5060Hz. Bateria 12 

Vdc, Recarga intema e automática. 

Certificado pelo INMETRO e ANVISA | 

Garantia mínima de 01 ano a defeito] 

de fabricação. 

  
ro OFTALMOSCOPIO: Oftalmoscopio de; 

6 ABERTURAS/LED O produto! 

deverá proporciona uma excelente 
iluminação através de transmissão de 

luz por fibra ótica F.O . A Vida útil da, 

lâmpada LED deverá ser de no, 

mínimo 20.000 horas ou 2,3 anos em 

uso ininterrupto Deverá possuir) 

lentes de dioptria ajustáveis de O a + 

20 e 0 a -20 com display iluminado e 
proteção para os óculos Manual del 
operação em português/ Ser aprovado. 

pelo INMETRO e ANVISA. Com 

garantia mínima de 01 ano a defeito! 

de fabricação 

RIESTER UNI D 1| 890,00 890,00 

  

  
7 a OTOSCOPIO SIMPLES: Otoscópiol 

Simples + iluminador de garganta com 
iluminação em Fibra Optica/Led com 5 

A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS || 

Simples e rápida desconexão da, 

do O ópio para ili E] 

do iluminador de garganta. Fibra 
óptica para transmissão da luz fria 
garantindo um campo de trabalho sem 

reflexo, aquecimento ou obstrução do! 

campo visual quando utilizado! 

instrumental para visualização! 

superior da membrana timpânica. 

Lente de visão ampla o que permite o| 
uso de instrumentação sob 
magnificação. Sistema vedado para 

otoscopia pneumática Compatível 

com todos os cabos Otoscópio + 

iluminador de garganta. Simples e, 

rápida desconexão da cabeça do 

otoscópio para utilização do 
iluminador de garganta. Fibra óptica, 

para transmissão da luz frial 

garantindo um campo de trabalho sem 

reflexo, aquecimento ou obstrução do! 

campo visual quando utilizado! 

instrumental para visualização, 

superior da membrana timpânica. 

Lente de visão ampla o que permite o| 

uso de instrumentação sob/ 

magnificação. Sistema vedado para 

otoscopia pneumática. Compatível 

com baterias, pilhas ou elétrico Ser 
aprovado pelo INMETRO e ANVISA | 

Com garantia minima de 01 ano a, 

    

  
RIESTER UND 5 620,00 3.100,00 

  
    

e ANVISA 
defeito de fabricação 

    

  

MONITOR 
PARA CENTRO CIRÚRGICO: 5 
PARÂMETROS BÁSICOS : 

Especificações Técnicas: 

Congelamento das formas de onda. 
Monitoração no modo adulto, infantil e 

neonato. Memória não volátil Limites 

de alarmes, data, hora e tipo de 
paciente. Mostra até 10 curvas 

simultaneamente (não repetidas). 

Opção de cálculo fármacos. Display 
12,1 — LCD-TFT colorido (600xX600] 

pixels ou superior). Controle digital do, 

volume de bip de pulso e alarmes. 
Ajuda on-line na tela. Desligamento 

automático no caso de limite minimo! 

   

de espectrofotometria e 

medidas de SpO? e Pulso Fraco. Faixa 

de medidas SpO*? O A 100%. Faixa de 

medidas Pulso 25 a 254 bpm. 

Precisão Pulso +— 1 bpm ou +— 1% (a 

que for maior) PNI Medidas Da 
pressão NNão-invasiva pelo método) 

oscilométrico. Realiza medições nos 

modos manual e automático, o último 

com Intervalos ajustáveis entre 1 

minuto a 8 Horas. Tendências de PNI 

750 a 1000 medidas Faixa de 

medidas. dulto 

(normal) 10 a 300 mHg (Modo Hypen).| 

InfantiMO a 235. Neonato 10 a 135 

mmHg. Faixa de medida do pulso 40 a 
240 bmp. Precisão Igual ou superior à 

norma SP10-1992A4AMI. Anál 

Aritmia E ST: Faixa de medidas, — 

20mV a 2,0mV. Precisão +— 0,02m 

08 +-10% ( a que for maior). 

Resolução 0,01mWV-— indicação Visual 

Arritmias 18 Tipos Diferentes. 

Respiração: Método Variação de 

impedância entre RAL Faixa de 

medida O a 150rpm Precisão +— 

?2rpm. anho 10x 20x e 40x. 

Temperatura: Número de canais 2 

(com 1 sensor). Faixa de medidas 
desejáveis de 0,0 a 50,0ºC. Precisão 

desejável de +— 0,1ºC. Unidade ºC 

(Celsius) ou ºF (Fahrenheit). Pressão 
Invasiva (opcional). Número 
desejáveis de mínimo de Canais 2. 

Faixa de medidas -50 a 300mHg. 

Unidade de medida mmHg, kPa 
Precisão +— 2mmhHg ou 25 (a qual for! 

maior). Desejável ETCO” Sidestream.| 

Faixa de medida O a 150mHg (0 a 

19,7%). Unidade Desejável de medida, 

mmHg, %, kPa. Faixa de medidas de, 

resp 2 a 150 rpm. Fluxo de gás 50 +—! 
10 mimin. Método Espectrofotometria, 

infravermelha desejável de: 

Mainstream. Gases medidos CO”, 

NO, O” e Agentes Anestésicos. 

  

  

FCG/RESP/SPOZ/PNYTEMP + 

de carga de bateria. Sp02: Técnicas 

plestismografia. Mostra os valores 

10 a 270 mmHg 

MULTIPARÂME TROCREATIVE 

    
UND 

  
3 

  
7.900,00 23.700,00 

  
72 OXIMETRO DE PULSO TIPO! 

PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 
SENSOR. Visor LCD colorido de alta! 

resolução, tela rotacional, permite 
visualização na vertical e horizontal. 

Indicação da SpOZ frequência! 
cardíaca, força de pulso, onda| 

pletismográfica e tabela de 
tendências. Alarmes visuais el 

sonoros, ajustáveis e programáveis, 
memória interna dos eventos el 

conexão USB para computador. capa, 

protetora com suporte para acomodar] 
em superfícies planas. Alimentação! 

bivolt automático e através de baterias, 

recarregáveis com carregador) 

integrado. Sensor de spo2. 
Certificado pelo INMETRO e ANVISA. 

CREATIVE! UND 2 1.199,00, 2.398,00] 

  
83 TRANSILUMINADOR CUTANEO 

(VENOSCOPIO)- Equipamento) 

utilizado para localizar e visualizar 

veias em pacientes adulto/pediátrico/ 

através da projeção da luz sendo 
capaz de permear o tecido! 

subcutâneo. Deve ser portátil não! 
invasivo, confeccionado em material 

termoplástico Deve possuir sistema 

para ligar e selecionar a intensidade 

da luz (média e alta) Deve possuir 
indicador de carga de bateria Deve 

ser alimentado através de bateria 

interna recairegável e o carregador del 

bateria deve ser bivolt. Acessórios que! 

acompanham o equipamento: 01 

carregador de baterias bivolt, 01 

suporte tipo clipe para cinta, 02 tiras! 
de velcro e 01 DVD de treinamento. 

Manual de operação em português! 
Ser aprovado pelo INMETRO e 

ANVISA. 

  

DUAN       UND   2| 1.300,00) 2.600,00     
TOTAL 53.377,00     

  
VENCEDOR: CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI 

  
CNPJ: 10 769 989/0001-56 

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

    19     

FUNÇÃO BIPOLAR / ALARMES! 

ATÉ 100 W +! BIVOLT / Circuito 

Bipolar. ee alta eficiência, podendo 

ser utilizadas 4 formas de onda e 

potência de saida, adequadas 

especificamente a cada: 

procedimento cirúrgico / Possuir 
Check-up: completo antes de sua 

utilização em cirurgias, indicado por, 
i [ ã visual, inclusive da sir )     

BISTURI ELÉTRICO (ATE 150 W): TRANSMAI 

  

UND 

    

5.750,00] 5.750,00         
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variação de potência / Possuir 

Sinalização Audiovisual ao utilizar 0! 

equipamento f Acessórios 

Importantes que devem conter 1 
Pedal de acionamento com pino, 

guitarra mono, 1 Caneta padrão, 

não autoclavável (bxacirurgia), 1 

Placa neutra permanente em inox 
(150x100x0,5)mm, 1 Cabo de 
ligação da placa neutra 

(bxa.cirurgia), 1 Eletrodo tipo faca 

reta pequena (67mm), 1 Eletrodo! 

tipo bola (9-2, imm), 1 Eletrodo. 
tipo bola (9-4,2mm), 1 Eletrodo 

tipo alça peq (9-45mm), 1 

Eletrodo tipo agulha (85mm), 1 

Eletrodo tipo agulha de depilação! 

(G66mm), 1 Manual do usuário, 1 
Certificado de garantia, Potência 

(W) 150, Registro no INMETRO e 
ANVISA. 

  
CARDIOVERSOR INFANTIL: Deve: 

possuir alça robusta e confortável 

Facilidade de Uso em não inferior a, 

menos de 6 segundos! Desenho! 

sem cantos vivos, ideal para o 

transporte de emergência ou uso 
em locais fixos/ Energia bifásica, 

entregue de até 360 Joules/ Bateria 

interna, fácil de substituir, permite. 

mais de 100 choques/ Todas as 

operações concentradas em 
apenas dois botões/ Comandos 

claros e intuitivos baseados no; 

padrão 1, 2, X Pás integradas 

adulto e infanti/ Acesso rápido às 

principais funções/ — Interface em 
Português que se ajusta) 

automaticamente ao número de; 

parâmetros, apresentando as 

informações de forma mais clara e 
organizada/ Alarmes inteligentes de, 

monitoração/ POSSUIR COMANDO, 

NAS PÁS/ POSSUIR CARGA E 

DISPARO. Manual de operação em! 

português! Ser aprovado pelo 
INMETRO e ANVISA. 

NIHON 

KOHDEN 

UND 3 21.000,00 63.000,00] 

  
1 

  
FOCO CIRURGICO DE TETO: 

Foco cirúrgico de teto com duas 

cúpulas, com lâmpadas de LED e 
controle eletrônico de intensidade; 

que atenda as especificações a 

seguir: fixação ao teto através de 

haste central única e devem possuir 

braços articulados independentes 

para cada cúpula, que permita os 

movimentos de torção, flexão e! 

rotação em torno da haste central; 

Pelo menos uma das cúpulas 

deverá ser provida de sistema que. 
permita que a mesma fique a altura 

de 1 metro a partir do piso (altura: 

da mesa ciúrgica) com o foco 

perpendicular à mesma (iluminação!   de cavidades); Para sustentação 

SKY LED 

KsSSs 

UND 3 44.000,00: 132.000,00 

vermelho e azul independentes, 

seleção de nitidez de imagem, 
enhancement e com sistema de 

shutter manual ou automático. Com 

sistema de congelamento de 

imagens, controle automático de: 

  

de video composto, vídeo! 

componente e E NTSC; Y/C; 

RGB, DVI ou SDl. Fonte de! 

iluminação LED ou Xênon comi 

potência compatível mínima de 150 

Vv, com sistema de iluminação de 

emergência (caso a fone de 

iluminação seja Xênon) e ajuste 

manual e automático do nível de 

intensidade de iluminação. Monitor. 

Colorido; Tela de cristal jo de: 

matriz ativa com tamanho minimo, 
de 19 polegadas, com resolução de 

minima de 1280 x 1024 pixels e! 

com entrada de vídeo composto, 
vídeo componente e digital 

compatíveis com a processadora: 

NTSC; YfC; RGB. Seleção de! 

temperatura de cor, com ajuste de 

brilho : cor e contraste.| 

Videogastroscópio eletrônico! 

flexivel com CCD ou CMOS 

Colorido, com sistema ótico com! 

campo de visão frontal, ângulo de 
visão de aproximadamente 140 

graus, profundidade aproximada de 

3 a 100 mm, com capacidades de: 

angulação de aproximadamente 

210 graus para cima, 90 graus para 

baixo e 100 graus para direita e 

para esquerda. Tubo de inserção 

com diâmetro externo aproximado 

de 9,2 mm, diâmetro distal de 

aproximadamente de 92 mm e 
E o d do canal del 

trabalho de 2,8 mm. Comprimento 

de trabalho de aproximadamente 

1.050mm e comprimento total de 

aproximadamente 1350 mm. 

Esterilizável por processo de baixa! 

temperatura. Videocolonoscópio! 

eletrônico flexível 

    

                TOTAL   475.650,00,     

  

  

  79 

das cúpulas não deve ser! 

empregado sistema de: 
contrapesos, mas sim, sistema de 

freio adequado que permita que a 

cúpula fique estável na posição em 
que foi colocada, Sistema de 

suspensão leve, facilitando o 

movimento e fornecendo rápida 
estabilidade; Cada cúpula deverá 

ser dotada com sistema de 

iluminação por luz branca fria LED, 
fomecendo luz corrigida de cor 

próxima so branco natural; 

Emprego de sistema de redução de 
sombra; Filtragem eficiente de raios 

infravermelhos e redução de 

radiação ultravioleta, O índice de 

reprodução de cores deve ser de 90 

ou maior e temperatura de cor de 

4200 K ou maior, A intensidade 

luminosa de cada cúpula deverá ser, 

igual ou maior do que 120.000 Lux, 

medidos a 1 (um) metro de 
distância A iluminação do campo 

deve ser perfeita e isenta de 

sombras; Cada cúpula deve possuir, 
sistema eletrônico de controle da 

intensidade luminosa disposto no 

próprio braço da cúpula com a 
utilzação de teclado tipo membrana 

de fácil higienização e via manopla 

existente no centro da cúpula; 
Proteção do sistema eletrônico com 

fusível, substituível, Manopla de 

focalização facilmente retirável sem 

a utilização de ferramentas e 

autoclavável, permitindo ajuste pelo 

cirurgião durante o procedimento e 
através de painel eletrônico; 

Diâmetro de campo focal de 200 

mm ou maior, para cada uma das 
cúpulas, As cúpulas devem ser 

providas de sistema de dissipação. 

de calor voltada para fora do campo 
cirúrgico, impedindo aumento de 

temperatura sobre o cirurgião e 

paciente; Vida útil do sistema de 
iluminação LED de 30.000 horas ou) 

maior. Manual em português e ser, 

certificado pelo INMETRO e 

ANVISA. Garantia mínima de 01 a 

defeitos de fabricação. . 

  
SISTEMA DE VIDEO) 

ENDOSCOPIA FLEXIVEL: 

Composto por 01 processadora de 
imagens, 01 fonte de luz, 01 

monitor, 01 Vídeo Gastroscópio, 01 

video Colonoscópio e acessórios. 

Processadora de Imagens: Central 

de processamento de vídeo de Alta 

Definição (HD), que possua 
magnificação, Wide Screen e 

sistema de captura de imagens 

(através de pendrive, cartão de 
memória ou computador. Com 

ARGUS     balanço de branco, ajuste de   UND   1/274.900,00]   274.900,00]   
DE MV 

destinado à 

vapores ou gases 
cirurgias. Composto 

exaustor, controlado 

  

  
microcontrolador, que propicia 

uma rápida exaustão dos vapores, 

gerados. Deve possuir conexão! 
simples ao bisturi cirúrgico, filtro! 

de carvão ativo e filtro, 

bacteriológico. Deverá 

acompanhar o equipamento no 
minimo: Carrinho de transporte, 

pedal de acionamento, conjunto 
de mangueiras sanfonada e 

siliconada autoclavável, espéculo, 

autocliavável, filtros, conectores 

entre filtros e demais acessórios, 

para o perfeito funcionamento do 
equipamento. Alimentação! 

elétrica a ser definida pela 

entidade solicitante. Manual del 

operação em português! Ser 
aprovado pelo INMETRO e 

ANVISA. 

  
CAMA 

MOVIMENTOS MOTORIZADA 

INFANTIL — Movimentos” 

Fawler/Semi-Fawler, flexão de 

pernas, dorso vascular e elevação; 

de leito Dimensões Totais do leito”! 

170x75 cm Altura minima do leito! 

45 cm Altura máxima do leito: 70] 

cm Capacidade máxima: 150 kg 

Cama BIVOLT Cabeceira el 

peseira com acabamento em 

madeira laqueada Grades em Aço 

ASTM A36 de alta resistência, 

sistema deslizante que permite o 

recolhimento para baixo do leito, 
facilitando a transferência do 

paciente, com sistema de 
segurança trava e destrava Base 

Tubular de 50 x 30 x 1,5mm com! 

pés recuados. Estrutura do Leito! 

construído em longarinas de Aço 
de 3 mm perfilados em U. Estrado/ 

articulado em chapa de imm de! 

espessura. Tratamento 

antiferruginoso, acabamento em 

pintura eletrostática a pó com 
resina epóxi-poliéster, 

polimerizado em estufa, excelente 
resistência química e mecânica. 

Rodízios de 3” DIM, com freio de; 

dupla ação em diagonal. 

HOSPITALAR 3TUBOMED UND 8.500,00 34.000,00 

        27 

LEITO > MOVIMENTOS 4 

Cabeceira e peseira injetado 

removível em material 

termoplástico de alta resistência, 

Grades Injetadas em material, 

termoplástico de alta resistência, 

sistema articuláveis e retráteis 

que permitem o recolhimento para! 

baixo do leito, facilitando al 

transferência do paciente, com 

um sistema de trava e destraval 

acionado por um mecanismo ao/     CAMA FAWLER ELÉTRICA COMMETA 

SISTEMA DE ELEVAÇÃO DEHOSPITALAR   UND     14.600,00) 73.000,00       
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lado da grade dando mais 

segurança ao paciente. Todos os; 

movimentos  Fawler, Sentado, 

Dorso, Joelhos, Vascular, 

Cardiaco, elevação do leito, 

Trendlemburg, e Trendiemburg 

Inverso devem serem feitos por 

motores elétricos bivolts ( 220v) 

monofásicos A Base deverá ser 
construída em tubo desejáveis de 

50 x 30 x 1,5 mm com pés 

recuados com acabamento em 

chapas. Estrutura do estrado 

construído em longarinas de aço 

de 3mm perfilados em U. Estrado 

articulado em chapa de aço de 

1,0 mm de espessura. Deverá ter 

um tratamento  antiferruginoso 

'com pintura eletrostática a pó com 

resina epóxi-poliéster, 

polimerizado em estufa, excelente! 

resistência quimica e mecânica. 

Rodízios de 3”, com freio de 

dupla ação em diagonal. 

Capacidade máxima de 200 

kg Dimensões desejáveis de 

comp 2030 x larg 930mm e Altura 

Minima: 470mm/ Altura Máxima: 

700mm Produto certificado pelo 

INMETRO e ANVISA. Com 

garantia de mínimo 01 ano a 

defeito de fabricação. 

  

maior distinção, Aberto (Sino)! 

usado para localizar com maior 

precisão os sons obtidos. Gire o: 

auscultador 180º para tricar o! 

diafragma a ser utilizado; Tubo 

com design que elimina ruídos; 

Auscultador de aço inoxidável, 

Anel e membrana mais, 
confortáveis aos pacientes, 

Acompanha peças sobressalentes 

de olivas e membranas, Produto! 

registrado na ANVISA 

  

55 LANTERNA CLINICA: Produto! 

deverá apresentar um design 

robusto e leve, possuir um 

acionamento liga / desliga para o! 

uso conveniente. Apresentar um 

interruptor de botão de pressão 

permite que a unidade seja 

ativada em iluminações curtas, o! 

clipe de bolso, quando! 

pressionado, pode travar al 

unidade na posição “on. Maior 

duração da bateria e maior vidal 

útil da lâmpada LED. 

MIKATOS UND 10 400,00) 

  

  
28 CARDIOVERSOR ADULTO: 

Deve possuir alça robusta e 

confortável” Facilidade de Uso em 

não inferior a menos de 6 
segundos! Desenho sem cantos 

vivos, ideal para o transporte de 

emergência ou uso em locais 

fixos/ Energia bifásica entregue 

de até 360 Joules/ Bateria interna, 

fácil de substituir, permite mais de, 

100 choques/ Todas as 

operações concentradas em 

apenas dois botões/ Comandos 

claros e intuitivos baseados no 

padrão 1, 2, 3X Pás integradas 

adulto e infantil/ Acesso rápido às 

principais funções/ — Interface em 

Português que se ajusta, 

automaticamente ao número de 
parâmetros, apresentando as 

informações de forma mais clara 

e organizada/ Alarmes 

inteligentes de monitoração 

POSSUIR COMANDO NAS PÁS/ 

POSSUIR CARGA E DISPARO. 

Manual de operação em 

português” Ser aprovado pelo 

INMETRO e ANVISA. 

  

CMOS 

DRAKE 
UND 17.500,00] 52.500,00] 

    CRIOCAUTERIO: de nitrogênio 
líquido com registro ANVISA. 

Fabricado em material especial 

isolante, mantendo o nitrogênio   por até 24 horas em seu interior, 

NITROSPRAY| UND 3.900,00] 3.900,00, 

74 REANIMADOR PULMONAR 

MANUAL ADULTO (AMBU)] 

Confeccionado em material de, 

silicone. Possuir válvula! 

unidirecional e reservatório. Ser 

'compatível para ligação à fontes 

de alimentação de gás Oxigênio! 

fixas ou portáteis, ajustando-se o 

fluxo para o enchimento da bolsa 

reservatório. Acompanhado de 01 

máscara com bojo transparente e: 

coxim em SILICONE tamanho! 

Adulto; Válvula unidirecional com! 

acoplamento externo parai 

máscara; Válvula de escape 

(pop-off); Válvula de controle com 

bolsa reservatório de Oxigênio e: 

extensão com conector, 

Acondicionado em maleta 

transparente. Produto certificado! 

pelo INMETRO e ANVISA com 

garantia mínima de 06 meses ai 

defeito de fabricação. 

MIKATOS UND 1.200,00 

  
75 REANIMADOR PULMONAR 

MANUAL PEDIATRICO (AMBUY) 
Confeccionado em material de 

silicone. Possuir válvula 
unidirecional e reservatório. Ser 

'compatível para ligação à fontes 

de alimentação de gás Oxigênio! 

fixas ou portáteis, ajustando-se o 

fluxo para o enchimento da bolsa! 

reservatório Acompanhado de 01 

máscara com bojo transparente e 

coxim em SILICONE tamanho) 

Adulto; Válvula unidirecional com! 

acoplamento externo para, 

máscara; Válvula de escape 

(pop-off); Válvula de controle com: 

MIKATOS UND 10] 1.500,00 

      
seus diferenciais são leveza, 

praticidade e precisão Possui 
ampola e sistema de válvula 

totalmente em aço inoxidável. 

Modelo Disponivel de 500 ml. Kit 

com ponteiras não inferior a 09 
unds. 01 Nitrospray. 2 ponteiras 

de contato 1 adaptador de! 

agulhas. Manual de operação em 
português! Ser aprovado pelo 
INMETRO e ANVISA. 

  
37 DEA — 

EXTERNO AUTOMÁTICO: 

POSSUIR AUTONOMIA DA 

BATERIA/ Teclado membrana de; 

seleção de energia até 360 joules 
(MonofásicoY Possibilidade del 

uso de pás interna e externa 

(adulto e infantilY Possuir seleção) 

automática de escala de energia! 

de acordo com a pá utilizada/ 

Possuir entrada para sincronismo 
da onda R para cardioversor/ 
Possuir circuito anula cargal 

automático (45s), dispositivo para! 

testes da pá” Possuir bateria 

interna recarregável e ter tempo 

de carga (360j) 15s/ Acessórios 

indispensáveis: 01 Cabo de força/ 

01 Cabo terra/ 01 Fusível 3A com 

retardo/ 01 Fusível 15A/ 01 Jogo 

de pás externas adultas! 01 

manual de instruções. Manual de; 

operação em português! Ser 
aprovado pelo INMETRO e 

ANVISA 

  

DESFIBRILADOR|INSTRAMED UND 9.450,00 18 900,00] 

  

76 

bolsa reservatório de Oxigênio e 

extensão com conector, 
Acondicionado em maleta 

transparente. Produto certificado 

pelo INMETRO e ANVISA com 

garantia minima de 06 meses a 

defeito de fabricação 

  

SERRA PARA 

Especificações 
Potência: 180w | até 350W. 

Rotação do Motor 1800 rpm 

Câmbio em aço especial com 

lubrificação permanente. Lâminas 

de corte em aço com tratamento 
superficial Peso aproximado de 

14 Kg. Comprimento desejável 
de 280mm. Largura aproximada 

de 64mm. Conter os seguinte 

acessórios: 01 Lâmina de 2 pol 

01 Lâmina de 2 “4 pol 01 Chave 

“combinada de 12,7 mm ou “4 para 
a troca da lâmina. 01 Folheto com 

manual de instruções. Certificado: 

pelo INMETRO | e ANVISA) 

Garantia mínima de 01 ano a 

defeito de fabricação 

GESSO 4 

Técnicas: 4 

NEVONI UND 2.845,00 2.845,00 

  

    
ESTETOSCOPIO ADULTO? 

AUSCULTADOR | confeccionado 

em aço inoxidável. TIPO DUPLO | 

Deverá Possui dois tipos de, 

auscultadores: Fechado com 

membrana de plástico rígido! 
(Diafragma): usado para detectar| 
sons de baixa frequência com! 

maior distinção, Aberto (Sino) 

usado para localizar com maior 
precisão os sons obtidos. Gire o) 

auscultador 180º para tricar o! 

diafragma a ser utilizado; Tubo 
com design que elimina ruídos; 
Auscultador de aço inoxidável, 

Anel e membrana mais 

confortáveis aos pacientes; 
Acompanha peças sobressalentes 
de olivas e membranas, Produto! 

registrado na ANVISA. 

PREMIUM UND 1.000,00 

  
49   ESTETOSCÓPIO INFANTIL? 

AUSCULTADOR | confeccionado 

em aço inoxidável. TIPO DUPLO | 

Deverá Possui dois tipos de, 

auscultadores: Fechado com 

membrana de plástico rígido 

(Diafragma): usado para detectar, 
sons de baixa frequência com! 

PREMIUM       UND   10   50,00]   500,00 

CARDIOVERSOR ADULTO” 

Deve possuir alça robusta e 
confortável” Facilidade de Uso em 

inferior a menos de 6 

segundos/ Desenho sem cantos 

vivos, ideal para o transporte de 

emergência ou uso em locais 
fixos/ Energia bifásica entregue 

de até 360 Joules/ Bateria interna, 

fácil de substituir, permite mais de 

100 choques/ Todas as 

operações concentradas em 
apenas dois botões! Comandos 

claros e intuitivos baseados no 

padrão 1, 2, 3/ Pás integradas 

adulto e infantil/ Acesso rápido às 

principais funções/ — Interface em 
Português que se ajusta, 

automaticamente ao número de, 

parâmetros, apresentando as 

informações de forma mais clara! 

e organizada/ Alarmes 
inteligentes de monitoração/ 

POSSUIR COMANDO NAS PÁS/ 

POSSUIR CARGA E DISPARO. 

Manual de operação em 

português! Ser aprovado pelo 
INMETRO e ANVISA.   CMOS 

DRAKE     UND     17.500,00 17.500,00 

  
TOTAL 218.205,00     

  
VENCEDOR: GP. VEZONO EIRELI 

  
CNPJ: 30.778 749/0001-25 

  
ITEM!       

ESPECIFICAÇÃO | MARCA [UNID Jau ANT] P.UNIT. [P TOTAL     

   



  

  

Cabedelo, 06 a 10 de Dezembro de 2021 
  

14 

  

BERÇO AQUECIDO: Equipamento GIGANTE UND 
com sistema de aquecimento de calor RECEM 

irradiante por elemento aquecedor NASCIDO, 

localizado na parte superior do berço. 

Possuir | giro bilateral no plano 

horizontal para posicionamento do 

aparelho de raios X, possuir bandeja 

para alojamento do filme radiográfico. 

Leito do recém-nascido construído em 
material plástico radiotransparente 

com laterais rebatíveis e/ou removíveis 
para facilitar o acesso ao paciente, 

ajustes manuais do leito nas 

inclinações mínimas de Trendelenburg, 

e Próclive; colchão de espuma de 
densidade adequada ao leito do 

paciente em material atóxico e 

autoclavável, com revestimento 

removível e antialérgico nas 

dimensões do berço. Estrutura em aço 
pintado em tinta epóxi ou similar, 
mobilidade através de rodízios com 

freios e para choque. Display a LED 
ou LCD para indicação de temperatura 
e potência desejada; memória para 
retenção dos valores programados. 
Sistema de controle microprocessado, 
com modo de operação servo 
controlado através de sensor ligado ao 

RN e manual; relógio Apagar 
incorporado; alarmes audiovisuais] 
intermitentes para visualização de no 

mínimo: falta de energia; falha nal 
resistência de aquecimento; falta del 
sensor ou desalojamento do sensor no 

paciente. Deverá acompanhar o 

equipamento no minimo: Bandeja sob 

o leito para armazenamento de 

materiais diversos e haste para 

suporte de soro. Alimentação elétrica a 

ser definida pela entidade solicitante. 

Manual de operação em português/ 

Ser aprovado pelo INMETRO e 

ANVISA.         

14.900,00] 29.800,00) 

Página 19 
  

BALANÇA TIPO PLATAFORMA —LIDER 

Balança eletrônica com display digital, 

tipo plataforma Estrutura em aço 

carbono e plataforma construida em 

aço inox e/ou aço carbono. Capacidade 

máxima de pesagem de 300Kg, divisão 
de pesagem de 100g Dimensões 
mínimas da plataforma = L x P (cm) 
50x50. Manual de operação em 
português/ Ser aprovado pelo! 

INMETRO e ANVISA.     

UND 

    

1.130,00] 5.650,00] 

    
TOTAL 17.030,00,     

  
VENCEDOR: RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA 

  
CNPJ: 02.126 465/0001-19 

  
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. | PTOTAL 

  

    TOTAL 29.800,00       

151 WJ: Gerador com potência 
micro | controlado 

capaz de ler 
dos tecidos nos 

e corte Deve 
que proteja o 

queimaduras em 
principalmente com 

de eletrodos de ECG. 
de energia podem 
através dos painéis 

a 

  

APARELHO DE ANESTESIA SHENZHEN 

Equipamento | microprocessado COMEN 

para atender pacientesMEDICAL 

obesos mórbidos. Estrutura em CAREY 

material não oxidante, ComPENLON 

prateleira para suporte de: 

monitores; Gavetas e mesa de 

trabalho, Com rodízios giratórios, 

sendo no mínimo 02 com travas. 

Com sistema de auto teste ao 

ligar o equipamento com 

detecções de erros, falhas de 

funcionamento, etc. Com sensor, 
de fluxo único universal para 

pacientes adultos a neonatos; 
Com possibilidade do uso del 
sensor de fluxo autoclavável 

Válvulas para controle de fluxo e: 

pressão com sistema de: 

segurança para proteger o 
paciente de pressão e fluxos 

inadequados. Rotâmetro: 

composto por fluxômetro com: 

escalas para alto e baixo fluxo: 

de pelo menos para oxigênio: 

(02) e óxido nitroso (IN20), 

podendo ser uma única para ar, 

comprimido ou com monitoração! 

digital com entrada para oxigênio! 

(02), ar comprimido e óxido 

nitroso (NZ20). Sistema de: 

segurança para interromper 

automaticamente o fluxo de 

N20, na ausência de OZ, 

Vaporizador do tipo calibrado de: 

engate rápido, permitir 
acoplamento de oz 
vaporizadores e com sistema de 
segurança para o agente 
selecionado (se ofertado sistema, 

que permite o acoplamento para: 

01 vaporizador, deverá ser 

entregue suporte para acoplar o; 

segundo vaporizador). Sistema 

de circuito paciente de rápida: 

  

neonatais, pediátricos, adultos eRESIRATORY 

UND 

fl 

80.000,00 80.000,00] 

  
  

leitura digital de potência Modos de 

operação no minimo- Bipolar, 

Monopolar. Especificação mínima do 

gerador: Corte puro (300W), Blend 

(130W), Coagulação (120W) e 
Bipolar (TOWV). Deve possuir 

regulador de alarme sonoro. Deve 

ser compatível com sistema de gás 

argônio. Acessórios que 
acompanham o equipamento: 01 

carro de transporte e 01 pedal 

bipolar Alimentação elétrica a ser 

definida pela entidade solicitante. 

Manual de operação em português/| 

Ser aprovado pelo INMETRO e 

ANVISA.             
TOTAL   66.510,00)   

  
VENCEDOR: MK R. COMERCIO DE FQUIPAMENTOS FIRELI 

  
CNPJ: 31.499 939/0001-76 

  
ITEM 
  

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

  
6 BALANÇA ANTROPOMETRICA 

ADULTO — MODO DE OPERAÇÃO: 

MECÂNICA. Característica + 

Capacidade 150 kg, divisões de 100 g. 

Régua antropométrica com escala de; 

2,00m em alumínio anodizado, divisões: 

de 0,5cm. Pesagem mínima: 2 kg. 

Plataforma: dimensões mínimo de 380) 

x 290 mm. Altura da balança: de 1,35 

m e altura da coluna de 1,20 mt; 

Estrutura em chapa de aço carbono. 

Acabamento em tinta poliuretano 

branco. Régua graduada em aço 
cromado de O a 140 kg Escala em 

perfil alumínio de O a 10 kg. Cursor em; 

aço inoxidável Braço do metro paral 

medir altura em plástico ABS injetado .| 

Tapete em borracha antiderrapante.| 

Pés em borracha sintética reguláveis; 

Homologadas pelo INMETRO e 

aferdas pelo IPEM. Garantia minima 

de 01 a defeito de fabricação. 

  

  

  

LIDER UND 9 1.020,00 9.180,00 

  

  BALANÇA ANTROPOMETRICA PARA 

OBESOS — MODO DE OPERAÇÃO 

DIGITAL / CAPACIDADE DE ATÉ 

300KG divisões de 50g / RÉGUA 
ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS 
! Display LED com 6 digitos de 14,2) 

mm de altura e 8,1 mm de largura 

Plataforma 400 x 500 mm com pintura! 

a pó de alta resistência / Estrutura em 

aço carbono / Cor branca de pintura! 

NÃO INFERIOR ao uso de esmalte PU 

! Fonte externa 90 a 240 VAC com 

chaveamento automático / Função! 

TARA até a capacidade máxima de 

pesagem f Homologadas pelo; 

INMETRO e aferidas pelo IPEM.     
LIDER UND 

      
1.100,00   2200,00 

  
montagem e desmontagem pelo: 

e passível de: 

  

válvulas, circuitos respiratórios, 

canister e sistema de entrega de: 

volume, autoclaváveis, Canister 

para armazenagem de cal 

sodada; Possibilidade de: 

sistema de exaustão de gases, 

Válvula APL graduada; 

Ventilador eletrônico! 

microprocessado, com display 

LCD com tela colorida. Modos 

Ventilatórios mínimos: 

Ventilação manual; Ventilação 

com respiração espontânea sem! 

resistência do ventilador; 

Ventilação controlada a volume 

e lada a tempo (VCV); 

Ventilação controlada a pressão 

e ciclada a tempo (PCV); 
Ventilação mandatórial 

intermitente sincronizada 
(SIMV). Controles Ventilatórios 

minimos: Volume — corrente; 
Pressão; Frequência 
respiratória; Relação IE; Pausa 
inspiratória; Peep. Alarmes del 
alta e baixa pressão de vias 
aéreas; Apnéia; Volume minuto 
alto e baixo; Alto e baixo FiO2; 
Falha de energia elétrica 

Monitoração numérica de 
pressão de pico, média, peep e! 
gráfica da pressão das vias 

aéreas; Monitoração de 

frequência respiratóri volume 

corrente, volume minuto e fração 

inspiratória. Alimentação elétrica 

bivot automático e bateria 

interna com autonomia de pelo 

menos 30 minutos. Deverá 

acompanhar o equipamento, no! 

mínimo: 02 circuitos para: 

pacientes, sendo 01 tamanho 

adulto e 01 tamanho infantil, 

autoclaváveis. 01 balão para: 

ventilação manual adulto, 01 

balão para ventilação manual 

infantil. 01 vaporizador calibrado 

de Sevoflurano, 04 sensores de: 

fluxo; 03 mangueiras de no! 

mínimo 4,5 metros, sendo uma 

para oxigênio, uma para óxido! 

nitroso e uma para ar 
comprimido e demais acessórios 

necessários para o perfeito 

funcionamento do equipamento | 

Manual de operação em 

português! Ser aprovado pelo 

INMETRO e ANVISA. 

        

  

  

        

APARELHO DE ANESTESIASHENZHEN 

COM MONITORCOMEN 

MULTIPARÂMETROS: MEDICAL     para atender pacientesCARE/ 

Equipamento | microprocessado RESIRATORY| 

UND 

fl       130. 100,00/130.100,00]       

   



  

Página 20 
  

obesos mórbidos. Estrutura em 

material não oxidante; com 

prateleira para suporte de: 

monitores; Gavetas e mesa de 

trabalho; com rodízios giratórios, 
sendo no mínimo 02 com travas. 
Com sistema de auto teste ao 
ligar o equipamento com 

detecções de erros, falhas de 

funcionamento, etc. Com sensor 

de fluxo único universal para 

pacientes adultos a neonatos, 

com possibilidade do uso de 

sensor de fluxo autoclavável! 

Válvulas para controle de fluxo e 

pressão com sistema de: 

segurança para proteger ol 
paciente de pressão e fluxos 

inadequados. Rotâmetro! 

composto por fluxômetro com 

escalas para alto e baixo fluxo 

de pelo menos para oxigênio 
(02) e óxido nitroso (N20), 

podendo ser uma única para ar 

comprimido ou com monitoração! 

digital com entrada para oxigênio! 

(02), ar comprimido e óxido! 

nitroso (N20). Sistema de: 

segurança para interromper, 

automaticamente o fluxo del 

N20, na ausência de OZ; 
Vaporizador do tipo calibrado de 

engate rápido, permitir 

acoplamento de 02 

vaporizadores e com sistema de 

segurança para o agente! 

selecionado (se ofertado sistema 

que permite o acoplamento para! 

01 vaporizador, deverá ser 
entregue suporte para acoplar o 
segundo vaporizador). Sistema 

de circuito paciente de rápida 

montagem e desmontagem pelo 

operador e passível de: 

esterilização; Traquéias, 

válvulas, circuitos respiratórios, 

canister e sistema de entrega de 
volume, autoclaváveis; Canister 

para armazenagem de cal 

  

sodada, Possibilidade de: 

sistema de exaustão de gases; 

Válvula APL graduada; 

Ventilador eletrônico! 

microprocessado, com display 

LCD com tela colorida. Modos 

Ventilatórios [ 

Ventilação manual; 

com respiração espontânea sem 

resistência do ventilador, 

ventilação controlada a volume! 

e ciclada a tempo (VOV); 

Ventilação controlada a pressão! 

e ciclada a tempo (PCV); 

Ventilação mandatórial 

intermitente sincronizada! 
(SIMV). Controles Wentilatórios: 

mínimos: Volume comente; 

  

neonatais, pediátricos, adultos ePENLON 

Cabedelo, 06 a 10 de Dezembro de 2021 
  

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

  
BERÇO PARA  RECEM-NASCIDO 

COM FOTOTERAPIA REVERSA 
Berço em acrilico montado sobre carro, 

de transporte móvel com quatro 

rodízios giratórios de no mínimo 4 

polegadas, com freios Fonte de luz 

com um conjunto de lâmpadas LED, 

'com emissão no espectro azul focado 

em 455nm dispostas na base de berço 

em acrílico. Abertura superior recebe a 

sobreposição de uma lamina arqueada, 

com a superfície interna refletora, de 

modo a jogar a luz de volta para o 

paciente Possibilidade de ajuste da 

intensidade de irradiação em todas as 

direções Leito em acrilico transparente 

com colchão de gel moldado, 

vulcanizado e macio com capa 

protetora transparente que permite a 

passagem da irradiação da fonte para 

o paciente sem oferecer riscos ao 

paciente Display alfanumérico e 

controle microprocessado para, 

múltiplas funções Saída RS232 para 

impressora/computador. Possuir 

sistema de proteção contra altas 

temperaturas, possuir cesto para 

colocação de objetos Alimentação 

elétrica a ser definida pela entidade 

solicitante. Manual de operação em 

português/ Ser aprovado pelo 

INMETRO e ANVISA. 

FANEM | UND 22.580,00/22 580,00) 

  
40 ELETROCARDIOGRAFO- 

CANAIS/OPERAÇÃO/COMUNICAÇÃO 
COM COMPUTADOR/ 

COMPUTADOR/CONECTIVIDADE 

WI-FIWIMPRESSÃO DIRETA NO 
EQUIPAMENTO: 12 CANAIS/ DIRETO, 

NO CONSOLE. ACESSÓRIO(S): 1 
CABO DE ECG Tela LCD colorida de 

4,3" com tecnologia touch screen com 

visualização de 12 canais/ Visualização 

do ECG em tempo real/ Interpretação 

do ECG baseado no avançado código 

Minnesota” Detecção de marca-passo, 

e Identificação de eletrodo soito/ 

Idioma: Português/ Apresentar conexão 

com o PC através da LAN ou 

adaptador UsB/ Itens essencial 

Inclusos: Cabo paciente 10 vias” 

eletrodos de membro tipo clip Kit 

eletrodos precordiais/ Dispo! 

para eletrodos” Possuir 

alimentação” Disponibilizar bobina de 

papel térmico para impressão/ Manual 

de operação em português! Ser 

aprovado pelo INMETRO e ANVISA. 

  

  

  

ALFA UND 

MED 

        
7.590,00/22 770,00] 

  

TOTALAS 350,00     

      

  
VENCEDOR: TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 
EIRELI 

  
  

Pressão, Frequência 

respiratória; Relação E; Pausa 
inspiratória;, Peep. Alarmes de 

alta e baixa pressão de vias 

aéreas; Apnéia; Volume minuto 
alto e baixo, Alto e baixo FiOZ; 

Falha de energia elétrica. 

Monitoração numérica de 

pressão de pico, média, peep e 

gráfica da pressão das vias 
aéreas; Monitoração del 

frequência respiratória, volume 
corrente, volume minuto e fração 

inspiratória. Alimentação elétrica 

bivot automático e bateria 

interna com autonomia de pelo 

menos 30 minutos. Deverá 

acompanhar o equipamento, no 

mínimo: 02 circuitos para 
pacientes, sendo 01 tamanho 

adulto e 01 tamanho infantil, 

autoclaváveis. 01 balão para 

ventiação manual adulto, 01 

balão para ventilação manual 

infantil. 01 vaporizador calibrado 

de Sevoflurano; 04 sensores de 

fluxo; 03 mangueiras de no 
minimo 4,5 metros, sendo uma 

para oxigênio, uma para óxido 
nitroso e uma para ar 
comprimido e demais acessórios 

necessários para o perfeito 
funcionamento do equipamento. 

Monitor Multiparâmetro para uso 
em pacientes neonatais, 

pediátricos a adultos  Pré- 

configurado com no mínimo 

monitorização de ECG, 

Respiração, Saturação de O2, 
Pressão não-invasiva, 

Temperatura, Capnografia e 
Pressão invasiva Monitor com 

display colorido em LCD de no 

minimo 10 polegadas. Deverá 
monitorar CO2, NO2 e gases 

anestésicos diretamente no 

monitor ou em módulo a parte. 

Deverã acompanhar todos os 

acessórios mínimos e demais 

acessórios para o perfeito 

funcionamento do equipamento. 
Deve possuir bateria interna com 

autonomia de pelo menos 30 

minutos. Alimentação elétrica a 

ser definida pela entidade 

solicitante. Manual de operação 

em português/ Ser aprovado 

pelo INMETRO e ANVISA.             
TOTAL 210.100,00)     

  
VENCEDOR: SR Produtos Médicos Ltda 

  
CNPJ: 10.757.876/0001-30       

  

ITEM! 

CNPJ: 24 237. 168/0001-83 

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

  
4 ASPIRADOR DE SECREÇÕESHR 

ASPIRAÇÃO: DE 31 A 49 LPM. 

Capacidade de sucção de até 

25+1-3poLHg com regulagem feita 
através de botão de controle del 

aspiração. SUPORTE com, 

RODÍZIOS. POSSUIR VÁLCULA 

DE SEGURANÇA 

TERMOPLÁSTICO POSSUIR 

FRASCO VIDRO. Desenvolvido 

para aspirar secreções nos 
procedimentos clínicos e 

cirúrgicos. Possuir Motor bivolt, 

em alumínio totalmente isento de 

óleo. Realizar Leitura através del 

vacuômetro. Frasco coletor em 

policarbonato de 3,5 a 5 litros e 

válvula de segurança ami— 

transbordamento. Autoclavável 

Manual de operação em 

português! Ser aprovado pelo 
INMETRO e ANVISA. 

ELÉTRICO MÓVEL: FLUXO DEHOSPITALAR 

UND 9 1.840,00, 16.560,00 

  
INFANTIL — MODO DE] 

OPERAÇÃO o digital 
CAPACIDADE: ATÉ 16KG. 

DIMENSÕES DA CONCHA 

MÍNIMO | 540X290 (MM). 
POSSUIR TARA. 

anatômica em polipropileno com 
medida mínima de 540 x 290 mm! 

injetada em material anti-germes.| 

4 Display Digital com 6 digitos de 
14,2 mm de altura e 8,1 mm de 

largura. / Estrutura interna em aço 
carbono acabamento 

bicromatizado. / Pés reguláveis 

em borracha sintética / Fonte 

externa 90 a 240 VAC cf 

chaveamento automático. 

Homologadas pelo INMETRO e 

aferidas pelo IPEM. 

BALANÇA ANTROPOMEÉTRICABALMAK UND 832,50 8.325,00 

  
BANQUETA MATERIAL DEÍRUBI 

CONFECÇÃO- AÇO 
INOXIDÁVEL, construído em 
tubos de 7/8” x 1,2mm/ POSSUIR! 

ASSENTO: GIRATÓRIO 

POSSUIR REGULAGEM DE! 

ALTURAS Assento em chapa inox 

0,80mm com 28 cm de diâmetro/ 

Dimensões: Altura não inferior a 

0,41m/ Possuir pés com rodízios 

de 2” . Manual de operação em 

português! Ser aprovado pelo 
INMETRO e ANVISA. 

MED UND 517,50 8797,50 

  
25   CAMA HOSPITALAR TIPOKSS 

FAWLER ELETRICA: Motorizada 

com os seguintes movimentos: 
ajuste de altura, inclinação do     UND       10.230,00/276 210,00       
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dorso, flexão das pernas, incluindo! 

as seguintes posições: fawler, 
semi-fawler, cardiaca, vascular, 

trendelemburg e trendelemburg 
reverso, acionados via controle! 

remoto de mão com fio. cabeceira! 

e peseira removíveis fabricadas 

em polietileno ou material) 

compatível. sistema de grades 

com retração linear através de 
acionamento único, fabricadas em 

polietileno ou material compatível, 

com sistema de amortecimento. 

leito em chapa de aço com pintura 

eletrostática a pó 1,5mm no 
mínimo. estrutura do estrado! 

construído em longarinas de 

3,2mm no mínimo. 4 rodízios del 

no minimo 2100mm, duplos e não 

metálicos, sendo todos com freio e! 

acionados em ambos os lados da! 

cama, e com sistema de trava 

  

direcional 4 posições para 
suporte de soro ou trapézio com 

função cpr — ressuscitação 
cardiopulmonar ganchos para 

drenos! bolsas do tipo foley/ 
dispositivos urinários. nível contra! 

penetração de água ipx4. 
capacidade de carga de 200kg. 

Acompanhar colchão compatível, 
mínimo densidade 28 revestido] 

por courvin azul royal. Produto! 

certificado pelo INMETRO e 

ANVISA com garantia de 01 ano a 

defeitos de fabricação. 

3 á CARRO 

EMERGÊNCIA/PARADA 

(ADULTO; DEVERÁ POSSUIR 

SUPORTE PARA 

DESFIBRILADOR/ POSSUIR) 

SUPORTE DE SORO/ POSSUIR 

NO MÍNIMO 4 GAVETAS! 

POSSUIR SUPORTE PARA 

CILINDRO/ POSSUIR RÉGUA DE 

TOMADAS COM CABO DE NO 

MÍNIMO 1,50 M. COMPOSIÇÃO: 
Gabinete em aço carbono e 

pintura eletrostática em epóxi/ 
Tampo em polímero liso com no 

minimo 02 divisórias! Possuir 

Haste de soro com altura 

regulável/ Possuir mínimo de 04 

Gavetas, sendo 01 com divisórios 

para medicamentos, 02 para 

instrumentos pequenos e 01 

gavetão para instrumentos 

grandes” Possuir Duplo sistema 
de travamento: 01 frontal para 

lacre ou cadeado e 01 lateral com 

Fechadura e chave de segurança/ 

Possuir 04 rodízios giratórios, 
sendo 02 frontais com freios/ 

Possuir suporte giratório em 360º| 
para  desfibrilador/ Ter parar 

choque emborrachado por toda 

DEKSS UND 

extensão do perimetro/ Possuir 

régua com quatro tomadas e 

extensão/ Possuir tábua de 

massagem em acrílico/ 

Dimensões aproximadas e não) 

inferior a Altura cf] 

bandeja=1.060mm, altura sf 

bandeja até o tampo= 870mm, 
largura e profundidade do tampo 

pf preparação de medicamentos= 
406x680mm. Manual de operação 

em português! Ser aprovado pelo 
INMETRO e ANVISA. 

44 [ESFIGMOMANÔMETRO PREMIUM UND 

ADULTO ANALÓGICO com 

MATERIAL DE CONFECÇÃO DA 

BRAÇADEIRA EM NYLON: Dados 

técnicos essencial: - Verificado e 

aprovado pelo INMETRO; - 

Manguito e pera em PVC, + 

Braçadeira em Nylon com fecho) 

em velcro; * Acompanha Estojo 

para viagem; - Faixa de medição: 
O — 300 mmHg; - Divisão de 2 

mmHg; - Tolerância de + 3 
mmhHg.; Circunferência de braço 

recomendada para uso para 

Adulto: 18 — 35 cm. Manual de 

operação em português” Ser 

aprovado pelo INMETRO e 
ANVISA. 

46 |ESFISMOMANÔMETRO PREMIUM UND 

INFANTIL ANALÓGICO COM 

BRAÇADEIRA 

CONFECCIONADO EM NYLON. 

Dados técnicos Essencial 

Verificado e aprovado pelo 

INMETRO; Manguito e pera em 

Pvc; Braçadeira em Nylon com 
fecho em velcro, Acompanha 

Estojo para viagem; Faixa de 
medição: O — 300 mmHg; Divisão. 

de 2 mmHg; Tolerância de +— 3 
mmHg; Circunferência de braço 

recomendada para uso Neonatal. 

07 — 13 cm e Infantil: 10 — 18 cm. 

Manual de operação em 

português! Ser aprovado pelo 
INMETRO e ANVISA. 

  

47 |[ESFISMOMANÔMETRO OBESOPREMIUM UND 

ANALÓGICO COM MATERIAL 

DE CONFECÇÃO DA 
BRAÇADEIRA EM NYLON: Dados 

técnicos Essencial - Verificado e 

aprovado pelo INMETRO; - 

Manguito e pera em PVC; - 

Braçadeira em Nylon com fecho) 

em velcro, * Acompanha Estojo 

para viagem; - Faixa de medição: 
O — 300 mmHg; - Divisão de 2 

mmHg; - Tolerância de + 3 
mmHg; Circunferência de braço 

recomendada para uso em 

pessoas Obesas de 35 — 51 em 

2 3299,00 6 598,00 

20 

5 

70,50, 

70,50, 

75,00 

1.410,00 

352,50 

375,00 

52 

Manual de operação em 
português” Ser aprovado pelo 

INMETRO e ANVISA. 

FOCO CIRÚRGICO DE SOLOKSS 

MÓVEL: TIPO LED MÍNIMO DE 

131.000 LUX. POSSUIR 

SISTEMA DE! 

EMERGÊNCIA/BATERIA 

POSSUIR PEDESTAL com 

RODÍZIOS POSSUIR BRAÇO) 

ARTICULADO. POSSUIR PAR 

DE MANOPLAS. POSSUIR 

AJUSTE DE INTENSIDADE 

LUMINOSA SER 

AUTOCLAVÁVEIS. Possuir Base 

com Rodas para Movimentação, 

sendo pelo menos duas com freio, 

Possuir braço com sistema de 

movimentação preciso e suave, 

com auto balanceamento e sem a 

necessidade de contrapeso, e que 
permita o posicionamento em 

diversos pontos e alturas; Possuir 
corpo da base, haste, braço e 

cúpula com pintura epóxi ou 
superior, Possuir o sistema; 

completo de iluminação com 

tecnologia de LED; Possuir 

lâmpadas de LED com vida útil 

média de no mínimo 40.000 horas; 

Possuir Cúpula de Iluminação com 

luminância máxima, a 1 metro do 

alvo, igual ou superior a 131.000] 
lux, e diâmetro do campo de 

iluminação, a 1 metro do alvo, 
igual ou superior a 20 cm; Possuir 

Cúpula com Temperatura da Cor 
de Iluminação na faixa não inferior 

entre 4.000 K e 5.000 K; A Cúpula! 

deve possuir ajuste da intensidade, 

luminosa, através de comando 
digital na cúpula ou no braço daí 

cúpula, com no mínimo 05 
graduações de intensidade, além: 

de possuir indicador visual dal 

intensidade selecionada, Possuir 

cada Cúpulas de Iluminação com: 

consumo de energia de no 

máximo 100 w; Possuir Cúpulas 

de luminação | com sistema 

redutor de sombras, Possuir 

sistema com autonomia de 

energia mínima igual ou superior a 

1 hora, com bateria internal 
recarregável de tecnologia sem: 

efeito memória e carregamento! 
acoplada ao equipamento; Possuir, 

indicação para equipamento 
ligado em rede elétrica e bateria; 

Possuir cação para bateria 
com carga baixa; Tensão de 

Entrada 220WV; Atender a Normal 

Técnica DIN 1946 (Parte 4J 
Atender no mínimo as Normas 

Técnicas ABNT NBR IEC 60601- 

1, ABNT NBR IEC 60601-1-2 e 

  

ABNT NBR IEC 60601-241. 

Possuir no mínimo os seguintes 
acessórios: 01 Cúpula completa 

com conjunto de LEDS; 05 
Manoplas autoclaváveis, Demais 

acessórios necessários para o 
completo funcionamento do 

equipamento e suas 
especificações supracitadas. 

Apresentar manual em português 
e ser aprovado pelo INMETRO e 

ANVISA Garantia mínima de 01 a 

defeitos de fabricação. 

FOCO REFLETORGG 

AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO, 

EM LED E TER HASTE 

FLEXÍVEL. Descrição Desejável 

Foco Auxiliar para exames clínicos, 

com Lâmpada de LED. Com haste 

superior flexivel e cromada. 

Pedestal com haste inferior) 

pintada e com tratamento anti 

ferrugem. Altura variável e não 

inferior entre 100 a 150 cem. 

Pintura em epóxi a 250º C de alta 

resistência. Base do pedestal com 

04 rodízios proporcionando maior 
sustentação e segurança ao 

equipamento. Alimentação elétrica 
automática de 220 v. 50/60 Hz. 

Apresentar Lâmpada de Led (luz 
fria e branca). Intensidade 

luminosa preferencial de 8 000 

LUX à 50 em do campo 

observado. Cabeçote tamanho 5 x 
8 cm. Dimensões desejáveis de 

Medidas 15x110x20 Produto 

deve ser projetado em 

conformidade aos requisitos das 

normas: NBRHJEC 606011 e 

NBRHEC 60. 601-1-2. Apresentar 

manual em português e ser 

certificado | pelo INMETRO e 

ANVISA Garantia mínima de 01 a 

defeitos de fabricação. 

INCUBADORA DE TRANSPORTEOLIDEF 

NEONATAL: Equipamento possui 

cúpula construida em acrílico 

transparente, com paredes duplas. 

em toda sua superfície para 

proteção do paciente contra perda 

de calor. Base em material 

plástico, possuir alças para 

transporte e dois suportes para 

cilindros de gases medicinais. 

Porta de acesso frontal e outra 

porta de acesso lateral, ambas 

com paredes duplas; possuir 
portinholas com manga punho e 

IÇÕ autoclaváveis em 

  

drenos. Para-choque que protege 

todo o perímetro da incubadora. 

Deve possuir leito removível em 

UND 

UND 
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219.050,00 38 100,00 

3 375,00 1.125,00 

144.295,00, 44.295,00] 
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material plástico antialérgico com 

dimensões que permitam 

adequada ergonomia para cintos 
de segurança em material macio e 

resistente, de fácil ajuste. Deve 
possuir colchão removível, 

impermeável e de material atóxico 

e auto-extinguível com espuma 
com densidade adequada, sem 

costura, prensada e capa 
removível Entrada de oxigênio 

sem despejo de gás para a 

atmosfera, permitindo alta 
eficiência, economia e proteção, 

acoplada a suporte com altura! 

ajustável, com rodízios e freios. 
Umidificação através de espuma 

sob o leito. Iluminação auxiliar) 

com haste flexivel para ajuste do! 

foco. Deve possuir filtro de 

retenção bacteriológico Painel de 

controle deve proporcionar a! 

monitorização térmica do 

ambiente do paciente, possuir 

controle microprocessado de 

temperatura de ar do ambiente 

interno da incubadora e controle 

de temperatura do neonato 

mediante um sensor de 

temperatura de pele. Deve possuir 

alarmes audiovisuais para falta de 

energia elétrica e falta de energia! 

da bateria, bateria em 

carregamento, falta de circulação 
de ar, alta'baixa temperatura do! 

ar, sensor do RN desconectado, 
Hipotermia/hipertermia, indicação 

do modo de alimentação, 

indicação das temperaturas do ar. 
Deve possuir indicação visual do 

status ligado/desligado do 

aparelho; deve possuir bateria 
recarregável com autonomia de 

pelo menos 4 horas; carregador 
automático do tipo flutuante! 

incorporado. Acompanhar o 

equipamento, no mínimo: carro de] 
transporte tipo maca, com altura! 

ajustável, resistente à choques 
mecânicos, acoplável à 

ambulância, 2 cilindros em 

alumínio tipo D ou E para oxigênio) 
ou ar comprimido com válvula! 

redutora e manômetro, suporte de 
soro com altura ajustável, 
prateleira para colocação de 

periféricos; cabos de ligação, tubo 
de oxigênio com regulador e! 

  

  

  
   

fluxômetro, colchonete 

confeccionado em material atóxico| 

e demais componentes 

necessários a instalação e 
funcionamento do equipamento. 

Alimentação elétrica a ser definida 

pela entidade solicitante Manual 

de operação em português/ Ser 

aprovado pelo INMETRO e 
ANVISA. Garantia minima de 01 ai 

defeitos de fabricação. 

62 MESA CIRURGICA ELETRICA: 

Mesa cinúrgica elétrica, para 

procedimentos cirúrgicos. 

Características técnicas mínimas: 

Base fabricada em aço inoxidável 

ou material superior, com 

tratamento anti-corrosão, 

podendo ser revestida em 

polímero ABS reforçado, aço 

inoxidável ou material superior. 

Base móvel com rodízios de no 

mínimo 3 e no máximo 5 

polegadas dotada de sistema de 

movimentação, fixação e freios 

motorizados acionados através do 

painel de controle. Coluna 

fabricada em aço inoxidável ou 

material superior, com tratamento 

anti-corrosão, podendo ser 

revestida em polimero ABS 

reforçado, aço inoxidável AISI 304, 

ou material superior Chassis: 

fabricado em aço inoxidável ou 
material superior, com tratamento. 
anti-corrosão, com sistema que 
proporcione a blindagem contra 
líquidos das partes intemas. Leito 

articulável, radiotransparente, 

dividido no mínimo em 05 secções, 

(cabeça, dorso, assento, renal e 

perneira retráteis) Régua em aço 

inoxidável para colocação de 

acessórios. Capacidade de carga 

minima de 220 kg na posição 

zero. Movimentos motorizados: 

regulagem de altura a partir de 

760 mm ou menor com curso de 

no mínimo 200mm de elevação, 

trendelemburg mínimo de O a 20 

graus, reverso do trendelemburg 

mínimo de O a 20 graus, 

lateralidade nas angulações 

mínimas de O a 18 graus, 

deslocamento longitudinal na faixa 

minima de +/-300mm para cada 

lado e dorso. Os movimentos 
motorizados deverão ser 
acionados por painel de controle 
localizado na coluna da mesa e 

via controle remoto com cabo) 

espiralado de no minimo 2m de 

comprimento. Deve permitir no 

mínimo as seguintes posições: 

Renal; semiflexão de perna e 

  

  

coxa; Flexão abdominal, 

semissentado e sentado. 

Acessórios minimos que 

acompanham o equipamento:-01 

arco de narcose; 01 suporte para 

renal, 01 par de suportes de 

braço, 01par de porta-coxa, 01 

par de suportes laterais, 01 par de 

'ombreiras, 01 jogo de colchonete 

injetado em Poliuretano, leve e de 

fácil manipulação, impermeável 

  

Kss UND 136.196,00 36.196,00 
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sem nenhum tipo de costura ou 
revestimento, biocompatível, não! 

irritante e não alérgico. Bateria 

interna recarregável. Alimentação! 

elétrica a ser definida pela 

entidade solicitante Registro no 

Ministério da Saúde, Certificados 

NBR IEC 606011, NBR IEC 

60601-1-2 e NBR IEC 60601-2+ 

46. Manual de operação em 

português! Ser aprovado pelo 

INMETRO e ANVISA. 

63 IMESA CIRURGICA MECANICA:IKSS UND 

Base em formato de T construída 

em chapa de aço, com 

revestimento em ABS ou material, 

superior, com movimentação da 

base realizada através de 

rodízios. A fixação do! 

equipamento deverá ser através 
de trava acionada por pedal, com 

sapatas de apoio de borracha 

para garantir maior fixação ao! 

piso. Coluna com guias com 

revestimento em aço inoxidável. 
Chassi do tampo com, 

revestimento em aço inoxidável, 

dividido em no mini 

1,27. 412,00] 27 412,00 

  

assento do tampo e pernas. 

Réguas em aço inox para 

colocação de acessórios. Tampo! 

radio transparente para uso do 
intensificador de imagem, RX em 

toda sua extensão, dividido em 04] 

seções: cabeceira, dorso, assento, 

pernas. Os movimentos de 
trendelemburg, reverso de: 

trendelemburg, lateral esquerdo, 

lateral direito, dorso, pernas e 

renal deverão ser acionados por 
manivelas removíveis localizadas 

nas laterais ou cabeceira da mesa 

'ou pneumaticamente. Capacidade 

de peso de no mínimo 200 Kg. 
Acessórios: Deverão acompanhar! 

a mesa no mínimo os seguintes 

acessórios: 01 Jogo de: 

colchonetes em PU, 01 Arco de 

narcose; 01 Par de Suportes para 
apoio de ombros, 01 Par de 

Suportes de braços. Manual de 

operação em português! Ser 
aprovado pelo INMETRO e 
ANVISA 

  

  

69 INEGATOSCOPIO: TIPO!!GG UND 10 470,00 4.700,00 

LAMPADA FLUORESCENTE: 2 

CORPOS . Construído Em Chapa 

De Aço. Pintado 

Eletrostaticamente Nas Cores 

Cinza, Branco, Bege Ou Preto. 
Parte Frontal Em Acrílico) 

Translúcido Branco Leitoso. 

Huminação Através De Duas 

Lâmpadas Fluorescentes De 15W| 

6500K Por Corpo. Acionamento 

Por Reatores Eletrônicos De Alto] 

Fator De Potência. Acendimento 

Através De Interruptor 220V. 

Dimensões Externas desejáveis 

de 380X100x485Mm. Dimensões 

Área De Leitura desejáveis 
360X410Mm. Altura desejável de! 

485 mm. Largura desejável de 100 
mm. Comprimento desejável de! 

380 mm. Certificado pelo, 

INMETRO e ANVISA Com 

garantia mínima de 01 ano a 

defeito de fabricação. 

81 |ISUPORTE DE HAMPER:/RUBMED UND 20 369,00 7.380,00 

Confeccionado em aço inoxidável. 

Possuir os RODÍZIO, 
GIRATÓRIOS 2 e medir) 

50x50x80(CxLXA). 

82 SUPORTE DE SORO: Material RUBMED UND 30 200,00 6.000,00 

confeccionado em aço inoxidável 

Tipo Pedestal para 02 a 03 leitos. 

TOTAL 483 836,00 

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 o Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo 

firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos 
estimados, facultando-se a realização de licitação especifica para aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba 
direito a recurso ou indenização. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 
formalizada através da respectiva Nota de Empenho, serão observadas as cláusulas e 

condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial 
nº 00049/2021, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata 
de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada: 

Pelo Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo, que também é o órgão gerenciador 
responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura 
organizacional definida no respectivo orçamento programa. 

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00049/2021, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência 
do órgão gerenciador. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00049/2021 e seus anexos, e as 
seguintes propostas vencedoras do referido certame: 

- ANDREIA LORENZL 
CNPJ: 17189700/0001-79. 

ltem(s);15-17-20-30-42-43-58-61-64-65-66-67-84-85. 
Valor: R$ 252.048,00. 
- ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELL 
CNPJ: 33.068 .320/0001-32. 
tem(s):39-45-56-57-68-70-71-72-83. 
Valor: R$ 53.377,00. 
- CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELL 
CNPJ: 10.769.989/0001-56. 
tem(s): 19 -29-51-79. 
Valor: R$ 475.650,00. 
- EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 
CNPJ: 34.836. 183/0001-00. 
lem(s)- 5 - 26-27 -28- 36-37 -48-49-55-74-T75-T76-86. 

Valor: R$ 218.205,00. 
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- GP. VEZONO EIRELL 

CNPJ: 30.778.749/0001-25. 

Item(s): 14 

Valor: R$ 29.800,00. 

- JARAGUA MERCANTIL — EIRELI 

CNPJ: 13.390.706/0001-59. 
Item(s) 18 

Valor: R$ 66.510,00. 

-MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI. 

CNPJ: 31.499.939/0001-76. 
Item(s) 6-8-9. 

Valor: R$ 17.030,00. 
- RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA. 

CNPJ: 02.126.465/0001-19. 

Item(s): 1-2 

Valor: R$ 210.100,00. 
- SR Produtos Médicos Ltda. 

CNPJ: 10.757.876/0001-30. 
Item(s): 16 - 40. 
Valor: R$ 45.350,00. 
- TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 

CNPJ: 24.237.168/0001-83. 
Item(s) 4-7-13-25-31-44-46-47-50-52-54-62-63-69-81-82. 

Valor: R$ 483 836,00. 

Total: R$ 1.851.906,00. 

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da 

Comarca de Cabedelo. 

Cabedelo - PB, 07 de Dezembro de 2021 

MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Saúde 
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