
BLOCO 06 - RESPOSTAS CONSULTAS

Consulta nº: 37 Data: 13/03/2023 Hora: 11:01

Gostaria de saber qual a relação entre os feirantes, a cidade e a festa de São João.
Objetivamente, se há laços entre a identidade da feira com a festa popular ou se há
conflitos...

Resposta à consulta

A feira é o berço da história cotidiana da população campinense, por ali se passaram e
passam geracionais histórias de vida que edificaram e mantiveram a identidade cultural de
toda a cidade. Sendo um lugar de efervescência política, artística e cultural, a feira
entrelaça tudo o que acontece na cidade, como, por exemplo, as festividades de São João.
Na época de São João a população Campinense vai até a feira comprar itens para fazer as
comidas típicas, roupas e elementos decorativos e a feira, por sua vez, vai até o Parque do
Povo - local do maior São João do mundo - sendo sua Arquitetura e seus modos de fazer,
elementos de inspiração na cidade cenográfica criada para o São João. Há de se destacar,
que, durante o mês de São João, a feira concentra em seus espaços, múltiplos eventos
culturais, como apresentações de trios de forró, compondo as festividades culturais de São
João na cidade de Campina Grande. Portanto, os laços identitários da feira de Campina
Grande e do São João extrapolam quaisquer limites geográficos dos locais onde acontecem.

Consulta nº: 38 Data: 13/03/2023 Hora: 11:13

No item 9.3. Elementos mínimos, especificamente no subitem 9.3.1., é indicado a planta de
Implantação Geral na escala 1:250. No entanto o conjunto de ruas e edificações nesta
escala tem dimensão incompatível com folha formato A1. Deve-se assumir que a planta de
implantação geral não ira abranger todo o conjunto da feira ou haverá revisão do item no
edital indicando outra escala para representação do conjunto geral?

Resposta à consulta

Conforme subitem “a” do item 9.3.1 do Edital: a) Prancha 1 - Feira de Campina Grande:
Memorial Descritivo que resuma toda proposta apresentada, os conceitos adotados e as
soluções propostas; Planta de implantação na escala 1/1250; e Perspectiva representativa
do Estudo Preliminar. Assim sendo, destaca-se que a escala definida em Edital para a planta
de implantação é 1/1250 e não 1/250.



Consulta nº: 39 Data: 13/03/2023 Hora: 15:42

Gostaria de saber qual a relação entre os feirantes, a cidade e a festa de São João.
Objetivamente, se há laços entre a identidade da feira com a festa popular ou se há
conflitos...

Resposta à consulta

Ver resposta à consulta 37.

Consulta nº: 40 Data: 14/03/2023 Hora: 11:31

Quando o termo de referência indica que devemos "manter as unidades de venda
encostadas nas paredes externas do MERCADO assim como as unidades no subsolo, com
os usos existentes, garantindo a fachada ativa da edificação" . Podemos interpretar
MERCADO como o conjunto dos edifícios históricos ou o edifício atual com as modificações
formada pelos edifícios históricos e as reformas incorporadas no entorno deles? Devemos
manter as bancas que estão no perímetro extra mercado histórico ou as que estão no
perímetro imediato?

Resposta à consulta

No termo de referência (Anexo I), item 4.2.1 - Mercado Central, subitem Configuração
Espacial e Localização das Unidades de Venda, onde estão dispostas as diretrizes
específicas, fica estipulado: Manter as unidades de venda encostadas nas paredes
externas do Mercado assim como as unidades no subsolo, com os usos existentes ,
garantindo a fachada ativa da edificação. (grifo nosso). Portanto, esclarece-se que as
unidades de venda a serem mantidas, são as que se encontram encostadas nas paredes
externas à edificação, voltadas às ruas do entorno do Mercado: Rua Carlos Agra, Rua
Cristóvão Colombo, Rua Marcílio Dias e Rua Pedro A. Cabral. Destaca-se que, esta diretriz
está fundamentada no item 2.2.5.2 da Nota Técnica nº 59/2022/DIVTEC
IPHAN-PB/IPHAN-PB, emitida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no
Estado da Paraíba, disponibilizada em Documentos Técnicos, integrantes às bases do
Concurso.



Consulta nº: 41 Data: 15/03/2023 Hora: 22:54

Raise 3D Pro2 [link suprimido]

Resposta à consulta

Consulta não válida.


