CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DE PROJETO DE URBANISMO E ARQUITETURA PARA
A REURBANIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL DE CONDE, PARAÍBA.

BLOCO 03 DE RESPOSTAS: PERGUNTAS REALIZADAS ENTRE 18/09/2018 E 01/10/2018

Pergunta 57: em 20/09/2018

EXISTE ALGUMA BASE GIS OU CAD COM AS EDIFICAÇÕES DA ÁREA DE PROJETO?
ALÉM DISSO, EXISTE ALGUM REGISTRO DO INTERIOR DOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS, EM
ESPECIAL DO GINÁSIO?

Resposta: ver resposta à pergunta 53 do bloco 02 de respostas.
Pergunta 58: em 20/09/2018

QUAL É EXATAMENTE A FUNÇÃO DA TORRE DE ANTENAS AO LADO DA IGREJA? A
PROPRIEDADE É PUBLICA OU PRIVADA? QUAL A POSSIBILIDADE DE ACESSO PARA O
PÚBLICO GERAL?

Resposta: Não há informações sobre a propriedade deste terreno. Além disto, a área não
pertence diretamente à poligonal do concurso.
Pergunta 59: em 26/09/2018

o boleto necessita um numero de inscrição, onde consigo? a inscrição, por sua vez, só pode
ser realizada com o comprovante de pagamento de boleto. Além disso, parece estar dando
erro para gerar o boleto. o prazo de inscrição será prorrogado devido a isto?

Resposta: As regras para inscrição e pagamento da taxa estão definidas no edital e no portal
do concurso. Os problemas constatados na plataforma do concurso foram pontuais,
temporários e monitorados pela coordenação do concurso e prontamente corrigidos, sem
prejuízos aos profissionais que pretenderam participar do pleito.
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Pergunta 60: em 26/09/2018

GOSTARIA DE SABER SE O TERRENO VAZIO NA FRENTE DO GINÁSIO ONDE SÃO
GUARDADAS AS BARRACAS DA FEIRAS É PÚBLICO OU PRIVADO.

Resposta: Não há informações sobre a propriedade deste terreno. Além disto, a área não
pertence diretamente à poligonal do concurso.

Pergunta 61: em 26/09/2018

Sobre o item 4.9.4 do edital não ficou claro, mas parece que a empresa indicada não pode ser/
estar vinculada aos autores do projetos? gostaria de um esclarecimento sobre isso

Resposta: ver resposta à pergunta 36 do Bloco 02 de respostas.
Pergunta 62: em 28/09/2018

No arquivo dwg fornecido, a rua nossa sra. da conceição está sem informação sobre as curvas
de nível, a partir do cruzamento com a domingos de maranhão até o limite final da poligonal no
sentido do ginásio municipal. Pelas fotos nota-se que há um declive no sentido do ginásio. por
que não há cotas de nível neste trecho do arquivo?

Resposta: O arquivo CAD que compõe a bases do concurso carece de informações relativas à
topografia e outros elementos. Todavia, a leitura do espaço para proposituras dos estudos
preliminares deve ser complementada pelos demais arquivos disponibilizados, dentre eles, o
levantamento fotográfico. Para contratação do projeto executivo, a prefeitura disponibilizará
levantamento detalhado.
Pergunta 63: em 28/09/2018

a torre de comunicações que fica ao lado da igreja matriz pode ser considerada como elemento
da intervenção?
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Resposta: Segundo o edital, os participantes tem liberdade para as proposituras, a torre em
questão encontra-se fora da poligonal de intervenção. Portanto, a consideração desta ou outras
áreas fora das bases podem não ser consideradas pelos jurados.

Pergunta 64: em 28/09/2018

há uma torre metálica dentro de uma área murada, no terreno lateral ao ginásio. porém não
consta no arquivo dwg, apesar de estar dentro da poligonal. deve-se desconsiderar a
existência da mesma?

Resposta: Toda a poligonal do concurso pode sofrer intervenções de projeto. A leitura da área
do projeto deve se dar a partir da base CAD, mas complementada com os demais arquivos
disponíveis nas bases do concurso.
Pergunta 65: em 28/09/2018

A escada de acesso ao mercado municipal pela rua nossa sra da conceição está dentro da
área da poligonal. ela pode ser alterada ou deve ser mantida exatamente como consta no
arquivo dwg?

Resposta: Observar o projeto de reforma do mercado mencionada no arquivo REURB_Centro
Conde_anexo I_Termo de Referência_Diretrizes projetuais que integra as bases do concurso.
Pergunta 66: em 28/09/2018

O site do caubr está em manutenção e não permite a emissão da certidão. como proceder? as
inscrições serão estendidas?

Resposta: O período de inscrições respeitará o cronograma definido pelo item 19 do edital.

Pergunta 67: em 01/10/2018
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Boa tarde gostaria de saber porque não consegi enviar a certidão, haja visto que o prazo de
pagamento e aceitação da inscrição é de cinco dias, posso reenviar a certidão depois da
confirmação do pagamento do boleto?

Resposta: O comprovante de pagamento e de regularidade devem ser enviados pela
plataforma digital do concurso, via upload de arquivo .pdf ou .jpg, dentro do período de
inscrições, de acordo com o item 5 do edital.

Pergunta 68: em 01/10/2018

Não entendi, a questão acima Assim, a Secretaria de Planejamento de Conde/PB, no uso de
suas atribuições e como parte dos esforços desta gestão em implantar instrumentos de
transparência pública e participação contínua da sociedade, apresenta o concurso nacional de
projeto de urbanismo e arquitetura para a reurbanização da área central de Conde/PB, a ser
realizado do dia 10 de agosto de 2018 a 05 de outubro de 2018, em Conde/PB., esta data é a
correta ou diverge com a do edital/

Resposta: Considerar o cronograma do item 19 do edital e a errata 02.

Conde, 02 de Outubro de 2018

Fabiano Melo
Arquiteto e Urbanista
Coordenador do concurso
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