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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 00001/2022 – CONDE PREV 

O CONDE PREVIDÊNCIA – CONDEPREV, por intermédio do seu Presidente 

Wellington da Silva Ribeiro, torna público que fará o presente CHAMAMENTO PÚBLICO, 

para a AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LOTE DE TERRENO, COM ÁREA MINIMA DE 450M², 

NO RAIO MÁXIMO DE 430 METROS A CONTAR DO EXATO CRUZAMENTO ENTRE 

AS RUAS DOMINGOS MARANHÃO E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NOS 

LIMITES DA PRAÇA PEDRO ALVES E ANTÔNIO SOUZA MARANHÃO, CENTRO, 

CONDE-PB, VISANDO A FUTURA CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA DO CONDE 

PREV, com base na Lei Federal nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 e suas alterações. 

O croqui do raio de interesse determinado está constante no Anexo I. 

Os interessados deverão comparecer pessoalmente ou protocolar até a data limite para 

entrega do envelope, qual seja, o dia 10/10/2022 ÀS 12:30 HORAS, contendo a documentação, 

no CONDE PREVIDÊNCIA – CONDEPREV, ou enviar os documentos exigidos nesse Edital, 

para o endereço do mesmo, qual seja, Loteamento Nossa Senhora das Neves, lote 48E, quadra 

58, - Conde - PB, portando a documentação descrita no tópico 1 deste edital. 

Este ente público se reservará ao direito de adquirir o imóvel que reúna as melhores 

condições, de forma que sejam utilizados os recursos conforme a necessidade de 

desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes ao que essa 

gestão prioriza. 

O critério adquirido será o de menor valor por metro quadrado, dentro do raio de 

interesse delimitado, com área mínima de 450 metro quadrados,  
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Este instituto poderá diligenciar com outros órgãos da prefeitura municipal de Conde, 

buscando profissionais de conhecimento técnico especializado para dirimir quaisquer dúvidas 

no tocante ao terreno. 

Após a escolha do imóvel que reúna as melhores condições ao que essa gestão prioriza 

será realizada procedimento para a efetiva aquisição do imóvel o que faremos com fulcro na 

Lei Federal 8.666/93, Artigo 24, X, onde consta que: para a compra ou locação de imóvel 

destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de 

instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o 

valor de mercado, segundo avaliação prévia. 

Não serão aceitas propostas de imóveis com pendências fiscais ou judicias, ou que 

possuam algum tipo de entrave a compra de imediato.  

Após escolha do imóvel a ser adquirido, o resultado será publicado em imprensa oficial 

para o conhecimento de todos que se fizerem interessados. 

1 - DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA  

 Até o dia e horário e no local fixados neste Edital, os interessados em vender o seu 

imóvel a esta edilidade deverão apresentar em envelope devidamente lacrados e rubricados no 

fecho a seguinte documentação. 

1.1. Escritura pública do imóvel devidamente registrado no cartório de imóveis competente 

para a região. 

1.2. Certidão de inteiro teor do imóvel emitida por cartório de imóveis competente para a região 

1.3. Certidão negativa de ônus emitida por cartório de imóveis competente para a região 

1.4. RG, CPF e comprovante de residência (para pessoa física) 

1.5. Contrato social e suas alterações (para pessoa jurídica) 
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1.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante a apresentação de Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa: 

Quitação de Tributos e Contribuições Sociais administrados pela RFB (Receita Federal do 

Brasil) e quanto a Dívida Ativa da União. 

1.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do imóvel; 

1.8. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do imóvel; 

1.9. Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF – Certificado de 

Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal; (caso seja pessoa jurídica) 

1.10. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho através de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com efeitos de 

Negativa, nos termos do inciso V, do artigo 3º, da Lei nº. 12.440/2011, e Certidão Negativa 

de Infrações Trabalhistas. 

1.11. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, emitida nos últimos 30 (Trinta) dias, contados da data prevista para o 

recebimento dos envelopes; (caso seja pessoa jurídica) 

1.12. Laudo de avaliação do imóvel de pelo menos 02 (dois) profissionais com comprovado 

conhecimento em avaliação de imóveis localizados nesta região, os laudos deverão 

apresentar data de no máximo 30 (trinta) transcorridos dias até contar da data de 

apresentação da proposta.  

1.13. Laudo de avaliação do imóvel emitido pela prefeitura municipal de conde, os laudos 

deverão apresentar data de no máximo 30 (trinta) transcorridos dias até contar da data de 

apresentação da proposta. 

1.14. A proposta de preço, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua 

portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente 

datada e assinada, como também rubricadas em todas as suas folhas pelo seu representante 

e deverá conter o preço unitário e total por item, em algarismo, expresso em moeda 

corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado. 
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DISPOSIÇÕES FINAIS 

 O julgamento acerca da efetiva escolha do imóvel, deverá ser realizado pelo Conselho 

Municipal de Previdência – CMP do CONDE PREV, com base na Lei Municipal 00007/2020, 

Artigo 85, Incisos III e XVI. 

 Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que altere o prazo 

para a entrega data limite para entrega do envelope, qual seja, o dia 10/10/2022 ÀS 12:30 

HORAS, a mesma será transferida para uma data posterior, mediante comunicação da CONDE 

PREVIDÊNCIA - CONDEPREV aos inscritos. Os horários mencionados neste Edital de 

Chamamento Público referem-se ao horário oficial local. 

 Todas as condições deste Edital serão processadas em conformidade com a Lei nº 

8.666/1993.  

  Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 

presente Edital e seus anexos deverá ser encaminhado por escrito ao CONDE PREVIDÊNCIA 

- CONDEPREV por meio e-mail ou telefone/fax, enviados ao endereço abaixo, até 02 (dois) 

dias úteis antes da data da abertura do certame.  

E-mail: condeprev@conde.pb.gov.br 

Telefone: (83) 987406666 – Luciano Xavier – Coordenador Geral do CONDE 

PREVIDÊNCIA 

Horário: das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas 

– Sexta 

mailto:condeprev@conde.pb.gov.br
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 A íntegra dos esclarecimentos elaborados a partir dos questionamentos, será divulgada 

por e-mail aos demais interessados que já tenham retirado o Edital e que tenham registrado 

essa retirada junto ao CONDE PREVIDÊNCIA – CONDEPREV, para remessa de 

informações.  

 No caso de ausência de solicitação de esclarecimentos pressupõe-se que os elementos 

constantes deste ato convocatório são suficientes, claros e precisos, não cabendo, portanto, 

qualquer reclamação posterior. 

  Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação do CONDE PREVIDÊNCIA – CONDEPREV. 

 

Conde/PB, 29 de Setembro de 2022. 

 

 

____________________________________________ 

WELLINGTON DA SILVA RIBEIRO          

PRESIDENTE DO CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV 

CNPJ Nº 41.217.035/0001-64 

CONTRATANTE 
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ANEXO I - RAIO DE INTERESSE 

  



Raio de Interesse 
Raio de Interesse para aquisição de Imóvel tipo Lote Único, para construção da Sede do CondePrev,
baseado na distância entre a Praca Antônio de Souza Maranhão (Praça Central) e a atual sede administrativa
da Predeitura Municipal de Conde - 430 metros. 

Legenda    

Agência dos Correios - Conde

Distância Praça Central - Atual Prédio da Prefeitura

Igreja do Nazareno conde

Nossa Senhora Das Neves Conde Pb

Prefeitura Municipal de Conde - PB

PRONTO ATENDIMENTO DR?

Raio de Interesse

400 m

N

➤➤
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