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PORTARIA Nº 0138/2018         CONDE – PB 25 DE OUTUBRO DE 2018.

 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: 
 
Designar o servidor FILLIPI CORREIA GOMES DE OLIVEIRA

CPF CPF076.511.254-01, como gestor do Contrato de nº 
firmado com a empresa Marcic Impressões Gráficas Ltda
05.956.054/0001-49,  objeto de contrato, constante no processo 
administrativos que tramitam nesta Prefeitura. 

 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA

Prefeita 
 
 PORTARIA Nº 0139/2018       CONDE – PB 25 DE OUTUBRO DE 2018.

 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: 
 

Designar o servidor MARCIA MESSIAS DE OLIVEIRA
025.311.974-10, como gestor do Contrato de nº 178/2018
com a empresa DROGARIA L.R LTDA, CNPJ: 06.369.621/0001
objeto de contrato, constante no processo administrativos
nesta Prefeitura. 
 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA

Prefeita 
 
PORTARIA Nº 0140/2018         CONDE – PB 25 DE OUTUBRO DE 

 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: 
 

ATOS DO PODER EXECUTIVO

GABINETE  DA  PREFEITA 

 

MUNICÍPIO DE CONDE 
                                                            Conde, 26 de outubro de 2018 

                                                                                   

PB 25 DE OUTUBRO DE 2018. 
 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, 

FILLIPI CORREIA GOMES DE OLIVEIRA, 
ntrato de nº 177/2018- CPL, 

Marcic Impressões Gráficas Ltda-ME CNPJ: 
objeto de contrato, constante no processo 

publicação. 

 

MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 

PB 25 DE OUTUBRO DE 2018. 
 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, 

MARCIA MESSIAS DE OLIVEIRA, CPF 
178/2018- CPL, firmado 

DROGARIA L.R LTDA, CNPJ: 06.369.621/0001-23,  
objeto de contrato, constante no processo administrativos que tramitam 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 

PB 25 DE OUTUBRO DE 2018. 
 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, 

Designar o servidor MARCIA MESSIAS DE OLIVEIRA
025.311.974-10, como gestor do Contrato de nº 
com a empresa K.F COMERCIO DE FARDAMENTOS E SERVIÇOS 
EIRELI, CNPJ: 26.159.339/0001-
processo administrativos que tramitam nesta Prefeitura.
 

Esta Portaria entra em vigor na data 

MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA
Prefeita

 
 
 
     
PORTARIA N. º 032/2018-SEMAD
 

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CONDE, de ordem da Prefeita Municipal e
legais, 

R E S O L V E: 

Alterar o expediente nas repartições públicas municipais, 
tornando Ponto Facultativo o dia 29 de Outubro do corrente ano em 
virtude do Dia do Servidor Público, com exceção dos serviços essenciais.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

BARBARA M. DE F. LINS CRUZ
Secretaria de Administração

 
 
 

 
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00028/2018

  
Aos 23 dias do mês de Outubro de 2018, na sede da Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Conde, Estado da 
Paraíba, localizada na Rodovia Pb 18 
termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
Federal nº 3.555, de 08 de Agosto de 2000, Decreto Federal nº 7.892, de 
23 de Janeiro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 
21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais 
normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a cla
apresentada no Pregão Presencial nº 00028/2018 que objetiva o registro 
de preços para: Aquisição de Recarga de Gás para atender as 
necessidades das escolas e CREIS da rede municipal; resolve registrar o 
preço nos seguintes termos: 
  

EXECUTIVO 

SECRETARIA  DE  ADMINISTRAÇÃO

LICITAÇÃO  E  COMPRAS

 

 

                        MUNICÍPIO DE CONDE 

MARCIA MESSIAS DE OLIVEIRA, CPF 
o Contrato de nº 179/2018- CPL, firmado 

K.F COMERCIO DE FARDAMENTOS E SERVIÇOS 
-29,  objeto de contrato, constante no 

que tramitam nesta Prefeitura. 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 
Prefeita 

 

SEMAD Conde, 24 de Outubro de 2018. 

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
de ordem da Prefeita Municipal e no uso de suas atribuições 

Alterar o expediente nas repartições públicas municipais, 
o dia 29 de Outubro do corrente ano em 

virtude do Dia do Servidor Público, com exceção dos serviços essenciais. 

ia entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 

BARBARA M. DE F. LINS CRUZ 
Secretaria de Administração 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00028/2018 

Outubro de 2018, na sede da Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Conde, Estado da 
Paraíba, localizada na Rodovia Pb 18 - Km 3,5 - Centro - Conde - PB, nos 
termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 

º 3.555, de 08 de Agosto de 2000, Decreto Federal nº 7.892, de 
23 de Janeiro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 
21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais 
normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta 
apresentada no Pregão Presencial nº 00028/2018 que objetiva o registro 
de preços para: Aquisição de Recarga de Gás para atender as 
necessidades das escolas e CREIS da rede municipal; resolve registrar o 

SECRETARIA  DE  ADMINISTRAÇÃO 

LICITAÇÃO  E  COMPRAS 
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Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE - CNPJ nº 08.916.645/0001
  

VENCEDOR: SOS GAS LTDA - ME 
CNPJ: 09.266.128/0001-76 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT.

1 

GÁS 
LIQUEFEITO de 
petróleo, carga 
com 13 kg. Com 
entrega conforme 
Anexo I do Termo 
de referência 

NACIONALGAS 
- PETROBRAS 

UND 1200 

TOTAL 

  
 CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, 
considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
  
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de 
Conde firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou 
nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação 
específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao 
fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a 
recurso ou indenização. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS: 
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta 
Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, 
serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de 
licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00028/2018, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata 
de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:
  
Pela Prefeitura Municipal de Conde, que também é o órgão gerenciador
responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela 
sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.
  
Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as 
disposições do Pregão Presencial nº 00028/2018, 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 00028/2018 e seus 
anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:
  
- SOS GAS LTDA - ME. 
Item(s): 1. 
Valor: R$ 93.600,00. 
  
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica 
eleito o Foro da Comarca de Conde. 
  

Conde - PB, 23 de Outubro de 2018

 
 

MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA
Prefeita 

 
 
 

 
 
  
CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DE PROJETO DE URBANISMO E 
ARQUITETURA PARA A REURBANIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL DE 

CONDE, PARAÍBA. 

SECRETARIA  DE  PLANEJAMENTO

                                                   Conde, 26 de outubro de 2018 

 

                                                                                                                  

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: 
CNPJ nº 08.916.645/0001-80. 

QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

 78,00 93.600,00

93.600,00

DA VALIDADE DOS PREÇOS: 
vigência de 12 (doze) meses, 

considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial. 

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de 
Conde firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou 

se a realização de licitação 
específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao 
fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a 

ATA DE REGISTRO DE 

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 

eu, modalidade Pregão Presencial nº 00028/2018, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata 
de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada: 

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

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as 
, que fizerem adesão a 

esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00028/2018 e seus 

ido certame: 

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica 

PB, 23 de Outubro de 2018. 
 

FIGUEIREDO LUCENA LIRA 

CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DE PROJETO DE URBANISMO E 
ARQUITETURA PARA A REURBANIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL DE 

ATA DOS TRABALHOS DA COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO 
PÚBLICO NACIONAL DE PROJETO DE URBANISMO E ARQUITETURA 
PARA A REURBANIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL DE CONDE, PARAÍBA
 
Aos dezenove dias do mês de outubro de 2018, às 9h00min, no edifício 
sede da secretaria municipal de educação do município de Conde/PB, 
reuniram-se para a abertura dos trabalhos de julgamento das propostas 
concorrentes do Concurso Público Nacional de Projeto de Urbanismo e 
Arquitetura para a reurbanização da área central de Conde/PB a prefeita de
Conde/PB, Márcia Lucena, o secretário de Planejamento, Flávio Tavares, o 
coordenador do concurso, Fabiano Melo, e os membros da comissão 
julgadora:  Gilson José Paranhos de Paula e Silva, Arquiteto e Urbanista 
indicado pelo Instituto de Arquitetos do Bras
de Souza Brandão Neto, Arquiteto e Urbanista indicado pelo Instituto de 
Arquitetos do Brasil (IAB), Aída Paula Pontes de Aquino, Arquiteta e 
Urbanista indicada pela Federação Nacional dos Arquitetos (FNA), Raíssa 
Gonçalves Monteiro, Arquiteta e Urbanista, indicado pela Secretaria de 
Planejamento do Conde/PB e Antônio Hermínio das Neves Filho, indicado 
pela Associação de comerciantes do Conde/PB.
 
Às 9h20min, a prefeita Márcia Lucena e o secretário de planejamento, Flávio 
Tavares, recepcionaram os membros da comissão julgadora e reforçaram a 
importância deste projeto para a população de Conde. Destacaram ainda os 
aspectos de participação e transparência utilizados neste processo, 
especialmente a Oficina de Ideias realizada pel
como instrumento democrático com foco na qualidade da Arquitetura e 
Urbanismo. 
 
Concluída a introdução, a prefeita e o secretário de planejamento retiraram
se da sala para que os trabalhos de julgamento se iniciassem.
 
Após a abertura, os membros da comissão julgadora se instalaram na sala 
do cadastro para o início dos trabalhos. Em seguida, um envelope lacrado 
contendo um pen drive (mídia digital) foi entregue pela Companhia de 
Processamento de Dados da Paraíba (CODATA), responsáv
recebimento das propostas, e seu conteúdo copiado nas máquinas para o 
início dos trabalhos. Todos os documentos disponíveis para os 
participantes, denominados bases do concurso, também foram copiados e 
disponibilizados para os jurados. 
 
O coordenador do concurso informou à comissão que foram recebidas 23 
propostas em meio digital dentro do prazo definido no cronograma do edital. 
Cada jurado teve à sua disposição computador, equipamento de projeção, 
impressora e material de expediente.
 
Para o início do processo de julgamento, o coordenador do concurso, 
arquiteto Fabiano Melo, apresentou os pontos do edital relativos ao 
julgamento, explicou o processo de criptografia utilizado para garantir a 
impessoalidade do processo e explicou como as propostas est
disponíveis para a comissão.  
 
A comissão julgadora definiu a jurada Raissa Monteiro como presidente do 
júri. 
 
Às 10h30min, a comissão fez visita à área objeto do concurso. A partir das 
11h30, cada membro se ateve aos 23 projetos para análise individu
propostas. Às 16h30min, a comissão iniciou uma discussão para uma 
primeira avaliação. Nesta etapa, 07 propostas foram eliminadas, sendo elas: 
00093610, 02026899; 31415210; 71720216; 86608680; 95025938; 
62723620. O consenso pelo preterimento destas p
entendimento de que estas não atendiam satisfatoriamente aos pontos 
definidos pelas bases do concurso e pela insuficiência das informações 
apresentadas nas pranchas. 
 
O primeiro dia de julgamento se encerrou com uma segunda etapa, que 
deu a partir da discussão sobre os 17 trabalhos restantes. Destes, ficou 
decidido que mais 06 não avançariam para a terceira etapa por 
apresentarem ressalvas pela maioria dos membros do juri. Foram elas: 
08935539, 29903223, 34726838, 48631702, 65988543,
trabalhos foram encerrados às 18h. 

SECRETARIA  DE  PLANEJAMENTO 

  2 

                          MUNICÍPIO DE CONDE 

ATA DOS TRABALHOS DA COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO 
PÚBLICO NACIONAL DE PROJETO DE URBANISMO E ARQUITETURA 
PARA A REURBANIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL DE CONDE, PARAÍBA. 

Aos dezenove dias do mês de outubro de 2018, às 9h00min, no edifício 
cipal de educação do município de Conde/PB, 

se para a abertura dos trabalhos de julgamento das propostas 
concorrentes do Concurso Público Nacional de Projeto de Urbanismo e 
Arquitetura para a reurbanização da área central de Conde/PB a prefeita de 
Conde/PB, Márcia Lucena, o secretário de Planejamento, Flávio Tavares, o 
coordenador do concurso, Fabiano Melo, e os membros da comissão 
julgadora:  Gilson José Paranhos de Paula e Silva, Arquiteto e Urbanista 
indicado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, direção Nacional (IAB), José 
de Souza Brandão Neto, Arquiteto e Urbanista indicado pelo Instituto de 
Arquitetos do Brasil (IAB), Aída Paula Pontes de Aquino, Arquiteta e 
Urbanista indicada pela Federação Nacional dos Arquitetos (FNA), Raíssa 

Monteiro, Arquiteta e Urbanista, indicado pela Secretaria de 
Planejamento do Conde/PB e Antônio Hermínio das Neves Filho, indicado 
pela Associação de comerciantes do Conde/PB. 

Às 9h20min, a prefeita Márcia Lucena e o secretário de planejamento, Flávio 
ares, recepcionaram os membros da comissão julgadora e reforçaram a 

importância deste projeto para a população de Conde. Destacaram ainda os 
aspectos de participação e transparência utilizados neste processo, 
especialmente a Oficina de Ideias realizada pela prefeitura e o concurso 
como instrumento democrático com foco na qualidade da Arquitetura e 

Concluída a introdução, a prefeita e o secretário de planejamento retiraram-
se da sala para que os trabalhos de julgamento se iniciassem. 

tura, os membros da comissão julgadora se instalaram na sala 
do cadastro para o início dos trabalhos. Em seguida, um envelope lacrado 
contendo um pen drive (mídia digital) foi entregue pela Companhia de 
Processamento de Dados da Paraíba (CODATA), responsável pelo 
recebimento das propostas, e seu conteúdo copiado nas máquinas para o 
início dos trabalhos. Todos os documentos disponíveis para os 
participantes, denominados bases do concurso, também foram copiados e 

or do concurso informou à comissão que foram recebidas 23 
propostas em meio digital dentro do prazo definido no cronograma do edital. 
Cada jurado teve à sua disposição computador, equipamento de projeção, 
impressora e material de expediente. 

do processo de julgamento, o coordenador do concurso, 
arquiteto Fabiano Melo, apresentou os pontos do edital relativos ao 
julgamento, explicou o processo de criptografia utilizado para garantir a 
impessoalidade do processo e explicou como as propostas estavam 

A comissão julgadora definiu a jurada Raissa Monteiro como presidente do 

Às 10h30min, a comissão fez visita à área objeto do concurso. A partir das 
11h30, cada membro se ateve aos 23 projetos para análise individual das 
propostas. Às 16h30min, a comissão iniciou uma discussão para uma 
primeira avaliação. Nesta etapa, 07 propostas foram eliminadas, sendo elas: 
00093610, 02026899; 31415210; 71720216; 86608680; 95025938; 
62723620. O consenso pelo preterimento destas propostas se deu pelo 
entendimento de que estas não atendiam satisfatoriamente aos pontos 
definidos pelas bases do concurso e pela insuficiência das informações 

O primeiro dia de julgamento se encerrou com uma segunda etapa, que se 
deu a partir da discussão sobre os 17 trabalhos restantes. Destes, ficou 
decidido que mais 06 não avançariam para a terceira etapa por 
apresentarem ressalvas pela maioria dos membros do juri. Foram elas: 
08935539, 29903223, 34726838, 48631702, 65988543, 94306011. Os 
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No segundo e último dia, os trabalhos foram iniciados às 9h15min com a 
avaliação das 10 propostas restantes. Nesta fase, cada membro do júri se 
deteve individualmente às propostas a partir dos critérios def
Às 11h, em extensa discussão coletiva, cada membro apresentou 
argumentos em favor das propostas. Às 13h, foram excluídas as propostas 
de número: 43117667, 55226274, 57695920, 00668994, 09755793, 
82390611 e 00553984. 
 
Pela contribuição ao debate no campo da arquitetura e urbanismo, a 
comissão julgadora deliberou por conceder Menções Honrosas às seguintes 
propostas: 00093610, pela inovação em considerar processo e 
temporalidade na construção dos espaços públicos; 09755793, pela 
abordagem socioeconômica incorporada à proposta; 82390611, pela 
ousadia na solução viária e pela plasticidade das estruturas de 
sombreamento; 0553984, pelas soluções na praça Antônio de Souza e rua 
Nossa Senhora da Conceição. 
 
A comissão julgadora, após as discussões finais, decidiu atribuir os prêmios 
aos seguintes trabalhos. 
 
Terceiro Lugar para a proposta 92004936 
 
Destaca-se pela funcionalidade e o correto atendimento aos aspectos 
relativos ao programa de necessidades determinado pelo edital e também 
pelas propostas do mirante e da pista de skate implantada para ativação da 
parte posterior do Ginásio Municipal. Apesar de solucionar pontualmente 
cada espaço, a proposta carece de integração e contextualização urbana, 
acarretando em prejuízos na qualidade urbanística, paisagística e 
arquitetônica. Além disso, apresenta problemas em relação à concepção e 
implantação dos equipamentos e mobiliários urbanos, incluindo aspectos 
técnicos, plásticos e estéticos. 
 
Segundo Lugar para a proposta 74145496 
 
Destaca-se pelo conceito e inovação do partido urbanístico, gerando um 
espaço público de alta qualidade paisagística e arquitet
proposta se concretiza através da unidade espacial e integração no eixo 
Igreja - Ginásio Municipal. 
 
Entretanto, em que pese o arrojo e a referida inovação do partido, a ruptura 
com as estruturas morfológicas existentes (ruas, calçadas 
em um excessivo distanciamento sociocultural com a identidade local. 
Faltou resolutividade nas questões de mobilidade, mais especificamente no 
tocante ao detalhamento do eixo norte-sul – corredor de fundamental 
importância para a dinâmica cotidiana da cidade. Ademais, há falhas na 
integração e implantação dos quiosques e dos demais elementos de 
mobiliário urbano, prejudicando a qualidade dos espaços de permanência.
 
Primeiro Lugar para a proposta 97977926 
 
A proposta é a que melhor contempla os aspectos funcionais e o 
atendimento às necessidades apontadas na Carta de Diretrizes, aliando 
funcionalidade à qualidade urbanística, paisagística e arquitetônica 
destacando que, entre as finalistas, foi a única que apresentou uma 
proposição de execução por etapas. 
 
Os aspectos mais importantes considerados para a escolha do primeiro 
lugar foram: a exequibilidade, economia e viabilidade técnico
Além disso, a proposta apresenta um conceito que integra e respeita as pré
existências, se adequando às características socioculturais do município de 
Conde. 
 
O comércio local foi bem contemplado com a distribuição dos equipamentos 
nos espaços públicos, principalmente a bateria de quiosques e sanitários 
instalada ao longo do muro cego da Praça Antônio de Souza Santos, 
reativando a interface do lote com a Praça. 
  
No que concerne à mobilidade, a proposta amplia o espaço para pedestres, 
conectando toda a área ao trabalhar o nivelamento do piso. Mantém os 
fluxos existentes e garante uma diminuição da velocidade através do 

                                                   Conde, 26 de outubro de 2018 

 

                                                                                                                  

No segundo e último dia, os trabalhos foram iniciados às 9h15min com a 
avaliação das 10 propostas restantes. Nesta fase, cada membro do júri se 
deteve individualmente às propostas a partir dos critérios definidos no edital. 
Às 11h, em extensa discussão coletiva, cada membro apresentou 
argumentos em favor das propostas. Às 13h, foram excluídas as propostas 
de número: 43117667, 55226274, 57695920, 00668994, 09755793, 

debate no campo da arquitetura e urbanismo, a 
comissão julgadora deliberou por conceder Menções Honrosas às seguintes 
propostas: 00093610, pela inovação em considerar processo e 
temporalidade na construção dos espaços públicos; 09755793, pela 

ioeconômica incorporada à proposta; 82390611, pela 
ousadia na solução viária e pela plasticidade das estruturas de 
sombreamento; 0553984, pelas soluções na praça Antônio de Souza e rua 

inais, decidiu atribuir os prêmios 

se pela funcionalidade e o correto atendimento aos aspectos 
relativos ao programa de necessidades determinado pelo edital e também 
pelas propostas do mirante e da pista de skate implantada para ativação da 

ar de solucionar pontualmente 
cada espaço, a proposta carece de integração e contextualização urbana, 
acarretando em prejuízos na qualidade urbanística, paisagística e 
arquitetônica. Além disso, apresenta problemas em relação à concepção e 

equipamentos e mobiliários urbanos, incluindo aspectos 

se pelo conceito e inovação do partido urbanístico, gerando um 
espaço público de alta qualidade paisagística e arquitetônica. A clareza da 
proposta se concretiza através da unidade espacial e integração no eixo 

Entretanto, em que pese o arrojo e a referida inovação do partido, a ruptura 
com as estruturas morfológicas existentes (ruas, calçadas e praças), implica 
em um excessivo distanciamento sociocultural com a identidade local. 
Faltou resolutividade nas questões de mobilidade, mais especificamente no 

corredor de fundamental 
a cotidiana da cidade. Ademais, há falhas na 

integração e implantação dos quiosques e dos demais elementos de 
mobiliário urbano, prejudicando a qualidade dos espaços de permanência. 

mpla os aspectos funcionais e o 
atendimento às necessidades apontadas na Carta de Diretrizes, aliando 
funcionalidade à qualidade urbanística, paisagística e arquitetônica – 
destacando que, entre as finalistas, foi a única que apresentou uma 

Os aspectos mais importantes considerados para a escolha do primeiro 
lugar foram: a exequibilidade, economia e viabilidade técnico-construtiva. 
Além disso, a proposta apresenta um conceito que integra e respeita as pré-

adequando às características socioculturais do município de 

O comércio local foi bem contemplado com a distribuição dos equipamentos 
nos espaços públicos, principalmente a bateria de quiosques e sanitários 

ntônio de Souza Santos, 

No que concerne à mobilidade, a proposta amplia o espaço para pedestres, 
conectando toda a área ao trabalhar o nivelamento do piso. Mantém os 

a velocidade através do 

compartilhamento da via, da diminuição da largura das faixas de rolamento 
e na escolha do tipo de pavimentação.
 
Há garantia de espaços de permanência em ambas as praças através da 
instalação de ilhas de vegetação e sombra, além de 
da superfície de área permeável, complementada pelo piso drenante.
 
Por fim, o júri sugere: viabilizar soluções espaciais para aproximar os 
transportes alternativos e moto-taxis das praças centrais e considerar uma 
possível integração da Escola João Vinagre com a Praça Antônio de Souza 
Santos.  

A Comissão Julgadora encerrou os trabalho às 20h30 horas.

Conde, 20 de Outubro de 2018

Raíssa Gonçalves Monteiro
Arquiteta e Urbanista, Presidente da Comissão Julgadora

Secretaria de Planejamento do Conde/PB (titular);

Gilson José Paranhos de Paula e Silva
Arquiteto e Urbanista, membro da Comissão Julgadora

indicado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB)

José de Souza Brandão Neto
Arquiteto e Urbanista, membro

Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB)

Aída Paula Pontes de Aquino
Arquiteta e Urbanista, membro da Comissão Julgadora

Federação Nacional dos Arquitetos (FNA)

Antônio Hermínio das Neves Filho
Comerciante, Membro da Comissão J

Associação de comerciantes do Conde/PB

Fabiano Melo
Arquiteto e Urbanista

Coordenador do concurso

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
 COORDENADORIA DE CONTROLE URBANO

CADASTRAMENTO DE COMERCIANTES PARA A FESTA DE 
ANIVERSÁRIO DA CIDADEDE CONDE 2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, através da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
suas atribuições legais, torna pública a abertura de inscrição de 
interessados (pessoas físicas ou jurídicas, domiciliadas neste município) 
em realizar comércio eventual durante a Festa de Aniversário da cidadede 
Conde,no dia 17 de novembro, com o objetivo de democratizar, 
diversificar, organizar e dar transparência, conforme o que segue:
 
1. OBJETO 
Constitui a convocação de todos os interessados 
jurídicas, domiciliadas neste município 
ocupação de área pública com atividades de comércio eventual 
(alimentação) durante a Festa de Aniversário da cidade de Conde
2018.  
 
2. DAS INSCRIÇÕES 
Para se inscreverem, os interessados devem comparecer à Secretaria 
Municipal de Planejamento de Conde/PB 
Jardim Recreio (Antiga Policlínica) 
novembro, ou até completarem as vagas, das 8:00h às 12:00h, para 
realizar a inscrição através da Ficha Cadastral (ver Anexos I e II), 
apresentando os seguintes documentos:
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compartilhamento da via, da diminuição da largura das faixas de rolamento 
e na escolha do tipo de pavimentação. 

Há garantia de espaços de permanência em ambas as praças através da 
instalação de ilhas de vegetação e sombra, além de se tornar uma extensão 
da superfície de área permeável, complementada pelo piso drenante. 

Por fim, o júri sugere: viabilizar soluções espaciais para aproximar os 
taxis das praças centrais e considerar uma 

o da Escola João Vinagre com a Praça Antônio de Souza 

 
A Comissão Julgadora encerrou os trabalho às 20h30 horas. 

 
Conde, 20 de Outubro de 2018. 

 
Raíssa Gonçalves Monteiro 

Arquiteta e Urbanista, Presidente da Comissão Julgadora 
Secretaria de Planejamento do Conde/PB (titular); 

 
Gilson José Paranhos de Paula e Silva 

Arquiteto e Urbanista, membro da Comissão Julgadora 
indicado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) 

 
José de Souza Brandão Neto 

Arquiteto e Urbanista, membro da Comissão Julgadora  
Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) 

 
Aída Paula Pontes de Aquino 

Arquiteta e Urbanista, membro da Comissão Julgadora 
Federação Nacional dos Arquitetos (FNA) 

 
Antônio Hermínio das Neves Filho 

Comerciante, Membro da Comissão Julgadora 
Associação de comerciantes do Conde/PB 

 
Fabiano Melo 

Arquiteto e Urbanista 
Coordenador do concurso 

  
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
COORDENADORIA DE CONTROLE URBANO 

 
CADASTRAMENTO DE COMERCIANTES PARA A FESTA DE 

ANIVERSÁRIO DA CIDADEDE CONDE 2018 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, através da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO – SEPLAN, no uso de 
suas atribuições legais, torna pública a abertura de inscrição de 
interessados (pessoas físicas ou jurídicas, domiciliadas neste município) 

ércio eventual durante a Festa de Aniversário da cidadede 
Conde,no dia 17 de novembro, com o objetivo de democratizar, 
diversificar, organizar e dar transparência, conforme o que segue: 

Constitui a convocação de todos os interessados – pessoas físicas ou 
jurídicas, domiciliadas neste município – em requerer autorização para 
ocupação de área pública com atividades de comércio eventual 

Festa de Aniversário da cidade de Conde de 

interessados devem comparecer à Secretaria 
Municipal de Planejamento de Conde/PB – na Rua Manoel Alves, nº 79, 
Jardim Recreio (Antiga Policlínica) - no período de 29 de outubro a 09de 
novembro, ou até completarem as vagas, das 8:00h às 12:00h, para 

ar a inscrição através da Ficha Cadastral (ver Anexos I e II), 
apresentando os seguintes documentos: 
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Para pessoa física: 
● Original e cópia de comprovante de residência atualizado (dos 
últimos 90 dias) 
● Certidão negativa de débitos municipais (dos último
emitida na Secretaria Municipal da Fazenda, localizada na Rua Manoel 
Alves, nº 79, Jardim Recreio (antiga Policlínica). 
● Original e cópia de RG 
● Original e cópia de CPF  
● Termo de compromisso emitido pela Vigilância Sanitária, 
localizada na Rua Pedro Menezes Florêncio, vizinho ao IPM, no 
loteamento Nossa Senhora das Neves.  
 
Para pessoa jurídica: 
● Cópia autenticada dos instrumentos constitutivos da empresa e 
alterações 
● Certidão negativa de débitos municipais (dos últimos 60 dias), 
emitida na Secretaria Municipal da Fazenda, localizada na Rua Manoel 
Alves, nº 79, Jardim Recreio (antiga Policlínica). 
● Original e cópia de RG do administrador; 
● Original e cópia de CPF do administrador; 
● Termo de compromisso emitido pela Vigilância Sanitária, 
localizada na Rua Pedro Menezes Florêncio,vizinho ao IPM, no 
loteamento Nossa Senhora das Neves. 
 
2.1 No ato da inscrição será realizada, na presença do interessado, 
a conferência dos documentos para validação e conclusão da etapa de 
inscrição. 
2.2 No momento da inscrição, o comerciante deverá assinar um 
Termo de Responsabilidade no qual constarão as obrigações a serem 
cumpridas. 
 
2. SELEÇÃO E CREDENCIAMENTO  
 
A locação dos comerciantes nas 10 vagas disponíveis será realizada pela 
Coordenadoria de Controle Urbano da SEPLAN de acordo com o 
zoneamento definido. Os comerciantes serão selecionados e distribuídos 
para as vagas disponibilizadas seguindo o critério de ordem de inscrição. 
 
4. DA DIVULGAÇÃO DOS SELECIONADOS 
 
A lista de selecionados será divulgada na sede da Secretaria Municipal de 
Planejamento e no portal da Prefeitura (www.conde.pb.gov.br) no dia 12de 
novembro de 2018. 
 
5. DAS OBRIGAÇÕES DOS SELECIONADOS
 
5.1 Todos os selecionados terão isenção de taxas sobre o uso 
especial da área pública para a atividade selecionada; 
5.2 O selecionado deverá comparecer, nos dias 13 e 14 de 
novembro, na sede da Coordenadoria de Controle Urbano 
para receber o alvará e o crachá de identificação. 
5.3 Cada selecionado ocupará uma área máxima de 3,00m x 3,00m, 
sendo de sua responsabilidade a estrutura de instalação (tenda, carrinho, 
fiteiro, por exemplo). 
5.4 A disponibilização do ponto de energia ficará a cargo da 
Prefeitura Municipal, sendo de responsabilidade dos comerciantes dispor 
de material (fios, lâmpadas, tomadas) para fazerem a conexão e 
instalação no ponto que estará disponível. 
5.5 Os comerciantes deverão comparecer ao local de instalação 
para montagem desta no dia 17 de novembro a partir das 12h, sendo o 
prazo máximo para desmontagem no dia 18 de novembro até às 12h. 
5.6 Os selecionados deverão portar durante todo o período do 
evento: 
● Alvará de Autorização de Uso Especial de Área Pública; 
● Documento oficial de identificação com foto; 
● Crachá de identificação dos responsáveis pelos comércios;
● Cópia do Termo de Compromisso emitido pela Vigilância 
Sanitária. 
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Original e cópia de comprovante de residência atualizado (dos 

Certidão negativa de débitos municipais (dos últimos 60 dias), 
emitida na Secretaria Municipal da Fazenda, localizada na Rua Manoel 

Termo de compromisso emitido pela Vigilância Sanitária, 
Rua Pedro Menezes Florêncio, vizinho ao IPM, no 

Cópia autenticada dos instrumentos constitutivos da empresa e 

Certidão negativa de débitos municipais (dos últimos 60 dias), 
emitida na Secretaria Municipal da Fazenda, localizada na Rua Manoel 

Termo de compromisso emitido pela Vigilância Sanitária, 
localizada na Rua Pedro Menezes Florêncio,vizinho ao IPM, no 

No ato da inscrição será realizada, na presença do interessado, 
s documentos para validação e conclusão da etapa de 

No momento da inscrição, o comerciante deverá assinar um 
Termo de Responsabilidade no qual constarão as obrigações a serem 

s nas 10 vagas disponíveis será realizada pela 
Coordenadoria de Controle Urbano da SEPLAN de acordo com o 
zoneamento definido. Os comerciantes serão selecionados e distribuídos 
para as vagas disponibilizadas seguindo o critério de ordem de inscrição.  

A lista de selecionados será divulgada na sede da Secretaria Municipal de 
Planejamento e no portal da Prefeitura (www.conde.pb.gov.br) no dia 12de 

DAS OBRIGAÇÕES DOS SELECIONADOS 

s terão isenção de taxas sobre o uso 
 

O selecionado deverá comparecer, nos dias 13 e 14 de 
novembro, na sede da Coordenadoria de Controle Urbano - SEPLAN, 

Cada selecionado ocupará uma área máxima de 3,00m x 3,00m, 
sendo de sua responsabilidade a estrutura de instalação (tenda, carrinho, 

A disponibilização do ponto de energia ficará a cargo da 
de responsabilidade dos comerciantes dispor 

de material (fios, lâmpadas, tomadas) para fazerem a conexão e 

Os comerciantes deverão comparecer ao local de instalação 
partir das 12h, sendo o 

prazo máximo para desmontagem no dia 18 de novembro até às 12h.  
Os selecionados deverão portar durante todo o período do 

Alvará de Autorização de Uso Especial de Área Pública;  
m foto;  

Crachá de identificação dos responsáveis pelos comércios; 
Cópia do Termo de Compromisso emitido pela Vigilância 

1. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
1.1  Somente os selecionados poderão fazer uso especial da área 
pública autorizada, sendo vedada a transferência do alvará.
1.2 O uso especial da área pública do evento da Festa de 
Aniversário da Cidade só será permitido aos que portarem autorização 
concedida pelo Poder Público Municipal.
1.3 O não cumprimento dos critérios estabelecidos neste edital, bem 
como da legislação municipal que ampara a matéria, poderá acarretar 
pena de advertência formalizada através de comunicação, suspensão 
temporária da atividade e aplicação de multa em legislação específica.
1.4  Não obstante a denominação “licença” prevista na legislação 
municipal, trata-se de autorização uso especial de bem público municipal 
de uso comum do povo, documento oficial de caráter provisório, send
válida pelo prazo nela estipulado. Dessa forma, a SEPLAN se reserva no 
direito de anular ou revogar a autorização concedida, no todo ou em parte, 
nos casos previstos em lei ou conveniência administrativa, técnica ou 
financeira, sem que, por isso, caiba a
ou reclamação de qualquer natureza.
1.5 Os casos omissos serão solucionados pela Secretaria Municipal 
de Planejamento. 
 
 

Flávio Tavares Brasileiro
Secretário Municipal de Planejamento

ANEXO 

PLANTA DE IMPLANTAÇ
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Somente os selecionados poderão fazer uso especial da área 
pública autorizada, sendo vedada a transferência do alvará. 

O uso especial da área pública do evento da Festa de 
Aniversário da Cidade só será permitido aos que portarem autorização 

ida pelo Poder Público Municipal. 
O não cumprimento dos critérios estabelecidos neste edital, bem 

como da legislação municipal que ampara a matéria, poderá acarretar 
pena de advertência formalizada através de comunicação, suspensão 

ade e aplicação de multa em legislação específica. 
Não obstante a denominação “licença” prevista na legislação 

se de autorização uso especial de bem público municipal 
de uso comum do povo, documento oficial de caráter provisório, sendo 
válida pelo prazo nela estipulado. Dessa forma, a SEPLAN se reserva no 
direito de anular ou revogar a autorização concedida, no todo ou em parte, 
nos casos previstos em lei ou conveniência administrativa, técnica ou 
financeira, sem que, por isso, caiba aos participantes direito à indenização 
ou reclamação de qualquer natureza. 

Os casos omissos serão solucionados pela Secretaria Municipal 

 
Flávio Tavares Brasileiro 

Secretário Municipal de Planejamento 
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