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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA 
  

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2022 
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as 
disposições da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2022, que 
objetiva: Aquisição parcelada de materiais de limpeza e higiene pessoal diversos, 
destinado a esta Prefeitura; ADJUDICO o seu objeto a: IMPERIO EMPREENDIMENTOS 
COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - R$ 49.501,30; LEAO COMERCIO DE MULTI 
UTILIDADES LTDA - R$ 265.724,70. 

Curral de Cima - PB, 12 de setembro de 2022 
BRUNO ALISSON DE LIMA SANTANA - Pregoeiro Oficial 

  
  

  

  
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA 
  

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2022 
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2022, que objetiva: Aquisição 
parcelada de materiais de limpeza e higiene pessoal diversos, destinado a esta Prefeitura; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: IMPERIO 
EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - R$ 49.501,30; LEAO 
COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA - R$ 265.724,70. 

Curral de Cima - PB, 12 de setembro de 2022 
ANTÔNIO RIBEIRO SOBRINHO - Prefeito 

  

  
  

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA 

  
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2022 

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 
Aquisição parcelada de materiais de limpeza e higiene pessoal diversos, destinado a esta 
Prefeitura; DESIGNO os servidores Aécio Flávio Fernandes Filho, Secretário de 
Administração, como Gestor; e Maria da Conceição Aguiar Ribeiro, Secretária de Finanças, 
para Fiscal, dos contratos decorrentes da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 
00018/2022, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução dos referidos 
contratos, respectivamente. 

Curral de Cima - PB, 12 de Setembro de 2022 
ANTÔNIO RIBEIRO SOBRINHO - Prefeito 

  
  

  

  
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA 
  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00018/2022 
  
Aos 12 dias do mês de Setembro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Curral de Cima, Estado da Paraíba, localizada na Rua Josefa 
Eugênia - Centro - Curral de Cima - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 de 
Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 425, de 03 de Janeiro de 2017; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, 
conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00018/2022 
que objetiva o registro de preços para: Aquisição parcelada de materiais de limpeza e 
higiene pessoal diversos, destinado a esta Prefeitura; resolve registrar o preço nos 
seguintes termos: 
  
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA - CNPJ nº 01.612.372/0001-31. 
  

VENCEDOR: IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA 

CNPJ: 46.194.914/0001-31 

ATOS 
 PODER EXECUTIVO 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

10 Cloro 10% – embalagem com 12 

unidades de 1 litro 

Limpajá cx 200 24,48 4.896,00 

13 Condicionador para cabelos infantil, 

embalagem de 250 ml 

Trá lá lá und 250 8,83 2.207,50 

18 Desodorizador de ar (aerossol), 

embalagem de 400 ml 

Bom lar und 2400 3,80 9.120,00 

19 Desodorizador sanitário c/ suporte, 

em tablete de 35g 

Sany und 6000 0,99 5.940,00 

24 Esponja dupla face Brilhus und 6000 0,30 1.800,00 

25 Flanela em algodão medindo 40 x 60 

cm, na cor laranja 

Algo 

Bom 

und 1500 0,99 1.485,00 

26 Fósforo maço – embalagem com 10 

unidades 

Parana mç 200 1,60 320,00 

29 Garfo descartável para refeição c/50 Prafesta pct 200 1,99 398,00 

30 Guardanapo de papel – pacote com 

50 unidades 

Malu pct 400 0,80 320,00 

32 Lenço umedecido, embalagem com 

75 unidades 

Baby 

Poppy 

pct 80 2,80 224,00 

33 Limpa alumínio, embalagem c/500 ml Troia und 120 0,99 118,80 

34 Limpa vidro, embalagem c/500 ml Troia und 120 1,70 204,00 

35 Limpador multiuso, embalagem c/ 500 

ml 

Troia und 1600 1,99 3.184,00 

36 Luva de procedimento descartável em 

látex, tamanho P, M, G, embalagem c/ 

100 unidades 

Medix cx 120 12,25 1.470,00 

37 Luva fabricada em látex natural na cor 

amarela, forrada internamente com 

flocos de algodão e acabamento anti 

derrapante na palma, tamanho 

(P,M,G) 

Condor par 1200 3,45 4.140,00 

39 Pá de lixo de plástico com cabo de 

madeira longo plastificado 

Bruxaxa und 300 1,80 540,00 

42 Papel alumínio bobina 45 cm x 7,5 mt Wyda und 120 4,30 516,00 

48 Prato descartável raso pequeno PR 15 

c/10 

Prafesta pct 500 1,45 725,00 

50 Rodo de 40 cm com duas lâminas 

paralelas de borracha natural fixas 

com base plástico rígido e cabo de 

madeira plastificado 

Bruxaxa und 700 1,99 1.393,00 

61 Sacola plástica branca c/ alça, tam. 

60X80, embalagem c/ 1 kg 

Deoplast kg 250 6,99 1.747,50 

62 Shampoo infantil, embalagem de 210 

ml 

Xuxinha und 250 5,45 1.362,50 
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65 Vassoura de Nylon, com cabo de 

madeira plastificado 

Preciosa und 900 2,70 2.430,00 

66 Vassoura de piaçava com cabo de 

madeira, base com no mínimo 10 

molhos 

Bruxaxa und 500 4,70 2.350,00 

67 Vassourão de piaçava com base de 40 

cm, com cabo de madeira reforçado 

Bruxaxa und 300 8,70 2.610,00 

TOTAL  49.501,30 

  
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 Curral de Cima 
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 00018/2022, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata 
de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada: 
  
Pela Prefeitura Municipal de Curral de Cima, 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 00018/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a 
anuência do órgão gerenciador. 
Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer 
uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para 
manifestação sobre a possibilidade de adesão; 
Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, 
desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, 
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes; 
As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes; 
O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, ao dobro 
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não 
participantes que aderirem; 
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da 
ata de registro de preços; 
Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla 
defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de 
cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as 
ocorrências ao órgão gerenciador. 
O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará 
através de solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo 
regular. 
  

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO: 
As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de 
Registro de Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições 
estabelecidas no presente instrumento e nas disposições do Art. 62, da Lei 8.666/93, e a 
contração será formalizada por intermédio de: 
Pedido de Compra quando o objeto não envolver obrigações futuras, inclusive assistência 
e garantia. 
Pedido de Compra e Contrato, quando presentes obrigações futuras. 
O prazo para retirada do Pedido de Compra, será de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data da convocação. 
O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente 
Pedido de Compra e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata. 
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Não atendendo à convocação para retirar o Pedido de Compra, e ocorrendo esta dentro do 
prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que 
porventura tenha obtido como vencedor da licitação. 
É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não 
comparecer para retirar o Pedido de Compra no prazo e condições estabelecidos, convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em 
igual prazo do licitante vencedor, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis. 
O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, deverá ser 
assinado no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços. 
O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser 
alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as 
partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o 
disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93; e realizado na forma de fornecimento 
parcelada. 
A supressão do item registrado poderá ser total ou parcial, a critério do gerenciador do 
sistema, considerando-se o disposto no Art. 15, § 4º, da 8.666/93. 
  

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registro de preços, não 
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar–se de modo inidôneo, declarar 
informações falsas ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará 
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 
descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF do 
Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou 
Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no 
respectivo Edital e das demais cominações legais. 
As referidas sanções descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva 
que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com 
justificativa recusada pela Administração. 
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará 
o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 
87, da Lei 8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por 
cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na 
execução do objeto ora contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d – simultaneamente, qualquer das 
penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02. 
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias 
após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela 
do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% 
(um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 
Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar–se–á comunicação 
escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de 
advertência e multa de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, 
informando ainda que o fato será registrado e publicado no cadastro correspondente. 
  

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00018/2022 e seus anexos, e a 
seguinte proposta vencedora do referido certame: 
  
- IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA. 
CNPJ: 46.194.914/0001-31. 
Item(s): 10 - 13 - 18 - 19 - 24 - 25 - 26 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 39 - 42 - 48 - 
50 - 61 - 62 - 65 - 66 - 67. 
Valor: R$ 49.501,30. 
  

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da 
Comarca de Jacaraú. 
  
Curral de Cima - PB, 12 de Setembro de 2022 
ANTÔNIO RIBEIRO SOBRINHO - Prefeito 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA 
  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00019/2022 
  
Aos 12 dias do mês de Setembro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Curral de Cima, Estado da Paraíba, localizada na Rua Josefa 
Eugênia - Centro - Curral de Cima - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 de 
Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 425, de 03 de Janeiro de 2017; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, 
conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00018/2022 
que objetiva o registro de preços para: Aquisição parcelada de materiais de limpeza e 
higiene pessoal diversos, destinado a esta Prefeitura; resolve registrar o preço nos 
seguintes termos: 
  
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA - CNPJ nº 01.612.372/0001-31. 
  

VENCEDOR: LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA 

CNPJ: 33.932.061/0001-46 

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

1 Água sanitária, com no mínimo 2% 

de teor de cloro ativo, pronto para uso 

– embalagem com 12 unidades de 1 

litro 

Clorito cx 800 24,96 19.968,00 

2 Álcool etílico 70%, embalagem de 1 

litro 

Toscano und 1000 4,90 4.900,00 

3 Álcool gel 70% p/ higienização, 

embalagem de 1 litro 

Toscano 

Gel 

und 1800 7,95 14.310,00 

4 Algodão tipo bola, embalagem c/50g Enlasce pct 100 1,98 198,00 

5 Avental PVC impermeável, com tiras 

p/ fixação ao pescoço e cintura, 

fixadas através de costura reforçada 

ML – PVC und 100 7,99 799,00 

6 Balde plástico alta resistência, com 

alça de aço com capacidade para 12 

lt 

Pratik und 250 5,98 1.495,00 

7 Bobina picotada med. 30 x 40 cm Polaminho kg 250 19,00 4.750,00 

8 Borrifador pulverizador spray frasco 

com capacidade para 500 ml 

Nobre und 600 5,69 3.414,00 

9 Cesto telado para lixo, capacidade 

para 10 lt 

Polyutil und 300 2,80 840,00 

11 Colher descartável para refeição c/50 Sheron pct 200 2,99 598,00 

12 Colônia infantil, embalagem de 200 

ml 

Copobrás und 250 7,85 1.962,50 

14 Copo plástico descartável de 180 ml 

em polietileno branco, embalagem 

com 100 unidades 

Copobrás pct 6000 3,00 18.000,00 

15 Copo plástico descartável de 50 ml 

em polietileno branco, embalagem 

com 100 unidades 

Copobrás pct 1000 2,18 2.180,00 

16 Creme dental infantil, embalagem de 

90 g 

Nuck–

infantil 

und 250 2,47 617,50 



CURRAL DE CIMA-PB  
Segunda-Feira, 12 de Setembro de 2022 

Diário Oficial do Município 
Poder Executivo 

ANO XXVI – N.º 699 
                                 

 

 

7 

17 Desinfetante para uso geral – 

embalagem de 5 litros 

Alice und 2400 5,98 14.352,00 

20 Detergente liquido pronto para uso – 

embalagem de 5 lt 

Alice und 1900 4,20 7.980,00 

21 Escova dental infantil Enlace und 300 2,25 675,00 

22 Escova para vaso sanitário em 

plástico e cerdas de nylon 

V Lar und 200 4,88 976,00 

23 Esponja de lã de aço – pacote com 

14 unidades de saco com 8 unid. 

Pratik–aço pct 200 25,56 5.112,00 

27 Fralda descartável infantil, com gel 

absorvente, barreiras laterais, 

maxima absorção, prática, anatômica 

e confortável, tamanho G 

Baby will und 1000 0,72 720,00 

28 Fralda descartável infantil, com gel 

absorvente, barreiras laterais, 

maxima absorção, prática, anatômica 

e confortável, tamanho XG 

Baby will und 1000 0,73 730,00 

31 Inseticida spray 380 ml tipo mata 

tudo, inodor, isento de CFC, sem 

espuma 

Buzz–

Spray 

und 2000 7,45 14.900,00 

38 Máscara descartável tripla em TNT 

com elástico, embalagem c/50 

unidades 

Sp 

odonto–

TNT 

pct 400 7,35 2.940,00 

40 Pano de prato em algodão, com 

bainha nos quatro lados, med. Aprox. 

40 x 70 cm 

Gel 

Algodão 

und 2200 1,98 4.356,00 

41 Pano para limpeza de chão alvejado 

com alta absorção de umidade, med. 

Aprox. 45 x 70 cm 

Gel 

Alvejado 

und 3800 2,45 9.310,00 

43 Papel filme pvc bobina c/ 38 cm x 15 

mt 

Lusafilm–

15MT 

und 120 3,97 476,40 

44 Papel higiênico branco, macio, 

picotado, em rolo com 30 mt, fardo 

com 64 rolos 

Suprema–

30MT 

fdo 500 27,90 13.950,00 

45 Papel toalha, branco, macio, com 

folhas picotadas de dupla absorção, 

embalagem com 2 rolos de 60 unid. 

Med. Aprox. 22 x 20 cm 

Snack–

Branco 

pct 4500 2,98 13.410,00 

46 Papel toalha, interfolhado, branco 

100% celulose, com duas dobras, 

formato de aprox. 23X21cm. 

Embalagem com 1.000 folhas 

Suprema pct 800 12,49 9.992,00 

47 Prato descartável raso grande PR 23 

c/10 

Copobrás pct 200 2,99 598,00 

49 Protetor solar com dcp de alta 

proteção com fps 60 loção cremosa, 

com odor característico, cor branca, 

em recipiente de 200 ml com bico 

dosador, com eficiência comprovada 

contra ação nociva dos raios uva/uvb 

emitidos pelas radiações solares fps 

30, formulação não oleosa, não 

Nutriex und 120 29,99 3.598,80 
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comedogenica, resistente a agua, 

frasco de material inquebrável. 

Produto com registro no Ministério da 

Saúde ou Inmetro, 

dermatologicamente testado, com 

validade no mínimo de 02 (dois) anos 

a contar da data de fabricação do 

devem ser correspondente ao ano de 

entrega do mesmo. 

51 Sabão em barra glicerinado, 

embalagem contendo 5 unid. de 200g 

Das 

Neves 

und 1200 5,99 7.188,00 

52 Sabão em pó multiuso, embalagem 

com 20 pacotes de 500g 

Das 

Neves 

fdo 700 34,90 24.430,00 

53 Sabonete liquido cremoso com 

perfume suave, embalagem de 5 

litros 

Venesa–

Suave 

und 300 11,95 3.585,00 

54 Sabonete líquido infantil, embalagem 

de 400 ml 

Venesa–

Inf. 

und 250 11,15 2.787,50 

55 Saco lixo para uso doméstico, de 

polietileno com capacidade de 100 

litros no mínimo, na cor preta 

suportando até 10 quilos, pacote com 

100 unid. 

Donapack pct 1400 14,95 20.930,00 

56 Saco lixo para uso doméstico, de 

polietileno com capacidade de 200 

litros no mínimo, na cor preta 

suportando até 10 quilos, pacote com 

100 unid. 

Donapack pct 200 18,99 3.798,00 

57 Saco plástico para lixo, capacidade 

de 60Lt – embalagem com 100 

unidades 

Donapack pct 1000 10,20 10.200,00 

58 Saco plástico para lixo, capacidade 

de 40Lt – embalagem com 100 

unidades 

Donapack pct 700 7,30 5.110,00 

59 Saco lixo infectante com capacidade 

de 100 litros, na cor branca, pacote 

com 100 unid. 

Donapack pct 200 17,10 3.420,00 

60 Saco lixo infectante com capacidade 

de 50 litros, na cor branca, pacote 

com 100 unid. 

Donapack pct 200 15,36 3.072,00 

63 Toalha de rosto 100% algodão na cor 

branca, alta alvura, com alto poder de 

absorção med. 50 x 85 cm 

Dohler und 300 6,99 2.097,00 

64 Touca de TNT descartável na cor 

branca embalagem com 100 und 

Ana Dona pct 100 9,99 999,00 

TOTAL  265.724,70 

  
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 Curral de Cima 
firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos 
estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, 
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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 00018/2022, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata 
de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada: 
  
Pela Prefeitura Municipal de Curral de Cima, 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 00018/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a 
anuência do órgão gerenciador. 
Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer 
uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para 
manifestação sobre a possibilidade de adesão; 
Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, 
desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, 
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes; 
As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes; 
O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, ao dobro 
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não 
participantes que aderirem; 
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da 
ata de registro de preços; 
Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla 
defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de 
cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as 
ocorrências ao órgão gerenciador. 
O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará 
através de solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo 
regular. 
  

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO: 
As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de 
Registro de Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições 
estabelecidas no presente instrumento e nas disposições do Art. 62, da Lei 8.666/93, e a 
contração será formalizada por intermédio de: 
Pedido de Compra quando o objeto não envolver obrigações futuras, inclusive assistência 
e garantia. 
Pedido de Compra e Contrato, quando presentes obrigações futuras. 
O prazo para retirada do Pedido de Compra, será de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data da convocação. 
O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente 
Pedido de Compra e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata. 
Não atendendo à convocação para retirar o Pedido de Compra, e ocorrendo esta dentro do 
prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que 
porventura tenha obtido como vencedor da licitação. 
É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não 
comparecer para retirar o Pedido de Compra no prazo e condições estabelecidos, convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em 
igual prazo do licitante vencedor, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis. 
O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, deverá ser 
assinado no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços. 
O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser 
alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as 
partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o 
disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93; e realizado na forma de fornecimento 
parcelada. 
A supressão do item registrado poderá ser total ou parcial, a critério do gerenciador do 
sistema, considerando-se o disposto no Art. 15, § 4º, da 8.666/93. 
  

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registro de preços, não 
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar–se de modo inidôneo, declarar 
informações falsas ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará 
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impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 
descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF do 
Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou 
Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no 
respectivo Edital e das demais cominações legais. 
As referidas sanções descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva 
que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com 
justificativa recusada pela Administração. 
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará 
o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 
87, da Lei 8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por 
cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na 
execução do objeto ora contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d – simultaneamente, qualquer das 
penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02. 
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias 
após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela 
do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% 
(um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 
Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar–se–á comunicação 
escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de 
advertência e multa de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, 
informando ainda que o fato será registrado e publicado no cadastro correspondente. 
  

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00018/2022 e seus anexos, e a 
seguinte proposta vencedora do referido certame: 
  
- LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA. 
CNPJ: 33.932.061/0001-46. 
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 27 - 28 
- 31 - 38 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 49 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 
- 63 - 64. 
Valor: R$ 265.724,70. 
  

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da 
Comarca de Jacaraú. 
  
Curral de Cima - PB, 12 de Setembro de 2022 
ANTÔNIO RIBEIRO SOBRINHO - Prefeito 

 
 
  

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA 

  
EXTRATO DE CONTRATOS 

OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de limpeza e higiene pessoal diversos, 
destinado a esta Prefeitura. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2022. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA: 05.01 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA; 12.361.0188.2013 
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR; 
12.361.0188.2014 OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE; 
12.361.0188.2018 MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL; 
12.361.0188.2021 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO 
EDUCAÇÃO – QSE; 12.365.0185.2023 MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL; 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08.243.0483.2028 
MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR; 07.01 SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE; 15.451.0021.2038 MANTER AS ATIVIDADES DA 
SEINFRA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA; 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 
10.301.0428.2044 MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO; 
10.301.0428.2046 MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
SAÚDE; 10.302.0083.2047 MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE EM SAÚDE; 09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA; 
20.606.0021.2053 MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE; 
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Curral de Cima e: CT Nº 
00092/2022 - 12.09.22 - LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA - R$ 66.657,70; 
CT Nº 00093/2022 - 12.09.22 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E 
SERVICOS LTDA - R$ 12.364,69. 
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DECRETO MUNICIPAL Nº 517/2022    EM, 12 DE SETEMBRO DE 2022. 

 

Dispõe sobre a forma de seleção de Diretor 

Escolar das unidades escolares da Rede 

Municipal de Ensino de Curral de Cima/PB e dá 

outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB, no uso das atribuições legais e da 

competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e 

 

CONSIDERANDO o disposto na Constituição Federal, em seu Artigo 206, VI, que trata do 

princípio da gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

 

CONSIDERANDO o que preconiza a Lei 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Básica Nacional – LDBEN, em seus artigos 64 e 67; 

 

CONSIDERANDO o Parecer nº 4/2021, que aprovou a Base Nacional Comum de 

Competências do Diretor Escolar (BNC – Diretor Escolar). 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º. Ficam instituídos os critérios para seleção do cargo em comissão de Gestor(a) ou 

Diretor(a) Escolar das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino no âmbito do município 

de Curral de Cima-PB. 

 

Art. 2º. A seleção de pessoal para provimento do cargo de Gestor(a) ou Diretor(a) 

Escolar será realizada mediante metodologia de análise dos critérios técnicos de mérito    e 

desempenho, sendo considerados os seguintes aspectos: 

I – formação profissional em pedagogia ou especialização, mestrado ou 

doutorado na área de Gestão Escolar, em cursos e instituições comprovadamente 

reconhecidas pelo Ministério da Educação; 

II – perfil profissional de Gestão ou Direção Escolar, com base na Dimensão Político- 

institucional, Dimensão Pedagógica, Dimensão Administrativo-financeira e na Dimensão 

Pessoal e Relacional, contidos na Base Nacional Comum de Competências do Diretor Escolar; 

III – experiência em atividades educacionais administrativas e/ou pedagógicas, 

corroboradas por órgão colegiado da área da educação, composto por membros da 

comunidade escolar; e, 

IV – apresentação de projeto administrativo e pedagógico que vise à melhoria da 

qualidade da educação na unidade escolar, constituído de ações e metas a serem 

alcançadas, do cumprimento da gestão democrática, bem como da garantia da inclusão e  

da equidade no processo de ensino e aprendizagem. 

 

Art. 3º. A designação para o cargo de Gestor(a) ou Diretor(a) Escolar será realizada pelo 

Chefe do Poder Executivo Municipal, a partir da lista tríplice devidamente emitida pela 

Secretaria Municipal de Educação, originada de processo seletivo embasado nos critérios 

técnicos de mérito e desempenho. 

Parágrafo único. Cabe ao Chefe do Poder Executivo designar, a partir da lista tríplice 

selecionada para cada unidade escolar, aqueles ou aquelas que assumirão a direção e a 

vice-direção escolares, respectivamente, considerando que as atribuições dos cargos são 

compatíveis. 
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Art. 4º. Será nomeada uma comissão intersetorial, com membros do Setor Jurídico, da 

Controladoria Interna, da Administração e Recursos Humanos e da Secretaria de Educação, 

podendo também compor o grupo um Psicólogo Educacional, sendo atribuídas a essa 

comissão as seguintes competências: 

I – elaborar o edital de seleção para o cargo de Gestor(a) ou Diretor(a) Escolar, 

contendo os critérios técnicos de mérito e desempenho; 

II – organizar o material de inscrição dos pretendentes ao cargo, com orientações 

claras e transparentes, evitando informações ambíguas e conflitantes; 

III – analisar a documentação das pessoas inscritas no processo de seleção, 

registrando as devidas observações e emitindo parecer de forma conjunta; 

IV – enviar para publicação o resultado preliminar; 

V – analisar os recursos interpostos, primando pela clareza, isonomia e equidade, 

além de observar o princípio da legalidade e da impessoalidade no processo de análise; 

VI – organizar e realizar as entrevistas com os(as) candidatos(as) classificados(as); 

VII – emitir e enviar o resultado final do processo de seleção, após avaliar todos os 

recursos; e, 

VIII – manter as documentações relativas ao processo devidamente organizadas e 

arquivadas. 

 

Art. 5º. No processo de seleção de do(a) Gestor(a) ou Diretor(a) Escolar deverão       

constar, minimamente, os seguintes elementos:  

I – exigência, no ato de inscrição, de documentação comprobatória de 

escolaridade relativa à formação em pedagogia ou especialização, mestrado ou doutorado 

na área de Gestão Escolar; 

II – exigência, no ato de inscrição, de comprovação de experiência em atividades 

educacionais administrativas e/ou pedagógicas; 

III – exigência de apresentação, no ato da inscrição, de projeto educacional 

administrativo e pedagógico, cuja finalidade será a melhoria da qualidade do ensino e da 

aprendizagem na unidade escolar a ser dirigida; 

IV – descrição das etapas da análise documental, da classificação e eliminação e 

do período de entrevistas dos(as) candidatos(as) classificados(as); 

V – tabela de pontuação para cada critério de seleção avaliado; 

VI – cronograma das etapas do processo de seleção, com datas previstas desde a 

inscrição ao resultado final; 

VII – previsão de designação e posse a ser efetivado pelo Chefe do Poder Executivo 

Municipal; e, 

VIII – critérios transparentes de classificação ou eliminação. 

 

Art. 6º. Poderão participar do processo de seleção de Gestor(a) ou Diretor(a) Escolar, 

profissionais da educação básica municipal, efetivo ou temporário, em exercício ou aqueles 

que, comprovadamente, tenham desenvolvido atividades administrativas e/ou pedagógicas 

em unidade escolar da rede municipal de ensino, desde que atendam aos requisitos mínimos 

exigidos para a participação na seletividade. 

 

Art. 7º. Não poderá participar do processo de seleção de Gestor(a) ou Diretor(a) 

Escolar, o profissional da educação básica da administração pública direta ou indireta, efetivo 

ou temporário, sobre o qual incorra processo administrativo disciplinar  por descumprimento 

de dever funcional ou violação de proibições, verificado no seu histórico funcional. 

Parágrafo único. A idoneidade do(a) servidor(a) será comprovada mediante 

declaração emitida pelo Setor de Recursos Humanos da Prefeitura de CURRAL DE CIMA/PN. 

 

Art. 8º. O(a) candidato(a) classificado(a) será submetido(a) a uma entrevista a ser  

realizada pelos membros da comissão intersetorial organizadora e executora do processo de 

seleção de Gestor(a) ou Diretor(a) Escolar, cuja pontuação implicará no resultado final. 
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Parágrafo único. Na entrevista serão abordados os seguintes tópicos: 

 I – liderança na gestão ou direção escolar; 

II – responsabilidade administrativa referente à organização escolar; 

 III – entendimento da gestão democrática na escola; 

IV – entendimento da gestão pedagógica e curricular da escola; 

V – entendimento sobre a aplicação adequada dos recursos financeiros 

destinados à escola; 

VI – entendimento sobre a gerência e o zelo do patrimônio da escola;  

VII – conduta ética na relação interpessoal e profissional; e, 

VIII – proatividade na resolução de conflitos. 

 

Art. 9º. O(a) Gestor(a) ou Diretor(a) Escolar selecionado e posteriormente designado 

cumprirá o mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzido por igual período, desde 

que observado o cumprimento das metas estabelecidas no respectivo projeto educacional, 

devidamente corroborado pela comunidade escolar, representada pelo Conselho de Escola. 

 

Art. 9º. A melhoria dos indicadores educacionais, tais como: índice de aprovação e 

reprovação de aluno, índice de evasão e abandono escolar, índice de distorção idade/ano 

escolar, indicadores de avaliação interna e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

– IDEB; esses indicadores serão considerados para a permanência e/ou continuidade do(a) 

Gestor(a) ou Diretor(a) Escolar na ocupação do cargo. 

 

Art. 10. As metas estabelecidas no projeto educacional serão verificadas anualmente, 

e o IDEB será analisado conforme as realizações e publicações dos resultados divulgados pelo 

INEP. 

 

Art. 11. O(a) Gestor(a) ou Diretor(a) Escolar será auxiliado por ocupante dos cargos de 

Coordenação Administrativa e de Coordenação Pedagógica, sendo estes de livre nomeação 

por parte do Chefe do Poder Executivo. 

 

Art. 12. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, e o mandato do(a) 

Gestor(a) ou Diretor(a) designado(a) pelo Chefe do Poder Executivo terá início à partir  01 

de janeiro de 2023. 

 

Art. 13. Revoga-se as disposições em contrário. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CURRAL DE CIMA, ESTADO DA PARAÍBA, EM 

12 DE SETEMBRO DE 2022. 

 

 
ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO 

Prefeito 
 

  

 


