
 ADENDO I AO EDITAL DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021

A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, com sede na Rua Assunção, nº. 1100, José Bonifácio,
em Fortaleza-Ceará, CEP 60.050-011, CNPJ nº 06.928.790/0001-56, torna público para conhecimento dos interessados o
presente ADENDO I ao Edital do certame em epígrafe, processo nº 09.2021.00006419-5. 

DO OBJETO: A prospecção do mercado imobiliário  de  Quixadá/CE, com o fito  de viabilizar  possível futura locação de
imóvel(is)  para abrigar os seguintes órgãos/unidades ministeriais:  7 (sete) PROMOTORIAS DE JUSTIÇA (3 ambientes –
gabinete/apoio/wc  privativo  membro,  sendo  o  de  um  dos  gabinetes  PNE),  1  (uma)  SECRETARIA  EXECUTIVA  DAS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE QUIXADÁ, 1 (um) DECON, 1 (um) AUDITÓRIO – 30 pessoas, 1 (uma)
SALA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL E DE AUDIÊNCIA, 1 (uma) SALA DE REUNIÕES, 1 (uma) COPA E
COZINHA),  1  (um)  ARQUIVO,  1  (um)  ALMOXARIFADO,  1  (uma)  BATERIA  DE  BANHEIROS  PÚBLICOS
(masculino/feminino/PNE) e 1 (uma) BATERIA DE BANHEIROS COLETIVOS PRIVATIVA DE MEMBROS E SERVIDORES
(masculino/feminino/PNE), 1 (uma) ÁREA TÉCNICA; mediante coleta de propostas técnicas de eventuais interessados que
atendam os requisitos mínimos especificados no Edital. 

DA  MOTIVAÇÃO:  Em  decorrência  do  não  envio  de  proposta  e  documentos  de  habilitação  por  parte  de  possíveis
interessados no presente chamamento, bem como a vedação de seu recebimento fora do prazo estabelecido, conforme
subitem  9.2  e  19.2  do  edital,  ensejando  assim  a  necessidade  de  reabrir  o  prazo  para  recebimento  das  propostas  e
documentos de habilitação, bem como de remarcar a sessão pública de abertura dos envelopes para outra data. 

DAS ALTERAÇÕES: Diante da justificativa exposta, torno público o presente ADENDO, para alterar as datas previstas no
preâmbulo, bem como nos subitens 3.3 e 12.1 (datas) do Edital, os quais passam a apresentar as seguintes redações: 

1. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por meio da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO CEARÁ,  torna  público para conhecimento  dos interessados  que pretende a prospecção do mercado imobiliário  do
Município de Quixadá/CE, visando locação sob medida de imóvel (is), na modalidade built to suit, com o objetivo de abrigar
suas  unidades  ministeriais.  Para  tanto,  realizará  CHAMAMENTO PÚBLICO, recebendo  Documentos  de  Habilitação  e
Propostas de Preços na sua sede, localizada na Rua Assunção, nº. 1100, José Bonifácio, em Fortaleza-Ceará, CEP 60.050-
011, CNPJ nº 06.928.790/0001-56, até as 17:00hs, do dia 21/06/2021. A abertura do CHAMAMENTO PÚBLICO realizar-
se-á às 10:00hs do dia 23/06/2021. O presente chamamento obedecerá às disposições fixadas neste Edital e seus anexos,
e será regido pela Lei 8.666/93 e demais dispositivos legais pertinentes à matéria.

2. Subitem 3.3. PRAZO: A entrega da documentação poderá ser feita no período de 19/05/2021 a 21/06/2021.

3. Subitem 12.1  A abertura dos envelopes recebidos pela PGJ/CE dar-se-á aos 23/06/2021, às 10h00min (horário
local), no auditório da PGJ/CE, em sessão pública, presentes os membros da Comissão Permanente de Licitações da
PGJ/CE e um representante técnico nomeado por meio de portaria.

4. Permanecem inalteradas as demais disposições editalícias. 

DO  ACESSO:  Este  ADENDO  encontra-se  disponível  no  endereço  eletrônico  do  Portal  da  Transparência  no  site
http://www.mpce.mp.br/portal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios/chamamento-publico/.  Maiores
informações pelo e-mail: licitacao@mpce.mp.br. 

Fortaleza-CE, em 17 de maio de 2021. 
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