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PORTARIA Nº 0105/2019              CONDE – PB, 03 DE JUNHO DE 2019. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA PARAÍBA, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, Inciso VI da Lei 
Orgânica do Município, 
 

RESOLVE: 
Nomear, YVSON CAVALCANTI DE VASCONCELOS, para 

exercer o cargo em comissão de ASSESSOR TÉCNICO, símbolo AT, com 
lotação na SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. 

 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a 01 de junho de 2019. 

 
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 

Prefeita  
 

 
 
 
     

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

  
AVISO DE CANCELAMENTO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2019 
 

A Comissão Permanente de Licitação comunica o cancelamento da sessão 
pública das 09:00 hs do dia 04 de Junho de 2019, destinada ao recebimento 
das propostas relativas a Tomada de Preços nº 00002/2019, que objetiva: 
Contratação de empresa de serviços técnicos especializados de 
engenharia para execução de obras de reforma de ginásio poliesportivo no 
centro de Conde/PB. Justificativa: Códigos do SINAPI na planilha 
orçamentária e composição de custo errados, consequentemente alteração 
no valor da obra com um acréscimo de R$ 81.163,78. Informações: no 
horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - 
Rodovia PB 18 - Km 3,5, S/Nº - Centro - Conde - PB. E-mail: 
licita@conde.pb.gov.br.  

Conde - PB, 03 de Junho de 2019 
 
 
 
 
 
 

JOSE ELI BERNARDES PORTELA 
Presidente da Comissão 

 

 
 
 
     

PORTARIA Nº 005/2019/SEPLAN –  
EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

2019/2021 
Conselho Gestor de Desenvolvimento Municipal (CONGES) 

 
O Secretário Municipal de Planejamento, no uso de 

suas atribuições legais, conferidas pelo Art. 4º, da Lei Municipal 
01019/2019 e demais consectários legais, e, ainda: 
 

CONSIDERANDO a convocação dos representantes de 
órgãos públicos, de entidades e da sociedade civil legalmente 
constituídos e com atividades no âmbito do Município de Conde, 
para efetuarem as suas inscrições para o preenchimento de 15 
(quinze) vagas para a composição do CONGES, no triênio 
2019/2021, e; 

CONSIDERANDO, ainda, que alguns dos membros elencados 
no item 1.1 do Edital de Convocação 2019/2021, não realizaram 
em tempo hábil suas inscrições, impossibilitando, por conseguinte, 
uma maior atuação e representatividade no referenciado Conselho, 
intuito maior da Administração Pública: 

RESOLVE: 
 
1. DOS PRAZOS 
1.1 Fica prorrogado o prazo de inscrição constante do item 

2.1, passando a constar como data final 07/06/2019, 
mantendo-se como horário para realização de inscrição, o 
mesmo adotado no Edital de Convocação 2019/2021 

1.2 O sorteio dos órgãos e entidades de que trata o item 3.5 
do edital supramencionado, será realizado na data de 
17/06/2019, com início previsto às 9hs, no mesmo 
endereço das inscrições, mantendo-se as demais 
determinações quanto ao procedimento. 

1.3 Fica mantida a posse dos selecionados para o dia 
01/07/2019, às 10hs. 

1.4 Todos os demais prazos previstos deverão ser 
computados em obediência à presente prorrogação, 
respeitando-se a quantidade de dias indicados no Edital 
de Convocação 2019/2021. 
 

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
2.1 Ficam mantidos os demais procedimentos de seleção 
determinados no Edital suso, a forma de oposição 
(impugnações e recursos), bem como os seus anexos. 

 
Conde, 03 de junho de 2019. 

 
 

 
 

FLÁVIO TAVARES BRASILEIRO 
Secretário Municipal de Planejamento 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

GABINETE  DA  PREFEITA 

LICITAÇÃO  E  COMPRAS 

SECRETARIA  DE  PLANEJAMENTO 


