
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - 1

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021
PROCESSO Nº 09.2021.00006322-0

Em atenção ao Chamamento Público nº 001/2021 da Procuradoria Geral de
Justiça do Estado do Ceará (MPCE), recebemos nesta data o pedido de
esclarecimento por parte da empresa EXATA SERVIÇOS-IMOBILIÁRIA, referente a
possibilidade de visita ao local do imóvel por técnico local de forma prévia a
apresentação de proposta, conforme transcrição abaixo:

QUESTIONAMENTO:

 EXATA IMOB - Helen <exata_4@hotmail.com>
Ter, 11/05/2021 11:24
Para: Walker Pinto de Sousa

Prezado;

Existe algum técnico local que possa realiza visita, para avaliação do espaço que 
temos disponível, para posterior encaminharmos proposta?

Helen

RESPOSTA:

Inicialmente, cabe esclarecer que, para efeito de elaboração da proposta, devem
ser observadas as condições mínimas do imóvel, previstas no item 6, página 3
do edital, e os critérios dispostos no Caderno de Especificações (Anexo 1 do
Projeto Básico do edital), especialmente, o previsto no item 3 (CARACTERÍSTICAS
E CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS MÍNIMAS DESEJÁVEIS DO IMÓVEL A SER
LOCADO), página 19 do edital.

A proposta a ser elaborada deve observar ainda o item 9 do edital (DAS
CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA), página 03-04 do edital, bem como o
(FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO – Anexo 2
do Projeto Básico), página 29-30 do edital.

Em relação a possibilidade de visita por técnico ao local para avaliação do espaço,
esclarece-se que, conforme previsto no subitem 3.5 do Anexo I (Projeto Básico)
constante no edital, página 12, há essa possibilidade por ocasião da análise da
proposta, somente após sua apresentação, de modo a complementar as suas
informações.
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Ademais, conforme previsão editalícia, informa-se que a avaliação do espaço
bem como do imóvel poderá ser realizada por ocasião das análises previstas
no item 4 (DOS CRITÉRIOS DE ESCOLHA DO IMÓVEL), página 12 do edital,
após atendimento das exigências formais do Chamamento Público.

Esclarece-se que tal requisito prévio se deve ao fato de que os técnicos do Núcleo
de Arquitetura e Engenharia- NAE, que realizam a vistoria, encontram-se lotados em
Fortaleza-Ce.

Esclarece-se ainda que há previsão no edital da realização de vistorias por parte
dos técnicos da Administração antes do recebimento definitivo do imóvel
(subitem 6.1 do Anexo I do edital, página 13, subitem 8.7, página 15, bem como no
subitem 5.1 do Anexo 1 do Projeto Básico, página 23) e durante a vigência
contratual (subitem 10.1.7, página 38, e subitem 10.1.25, página 39, do Anexo II-
Minuta do Contrato) tudo previsto no edital.

Assim, informa-se não haver a previsão de visita técnica anterior a
apresentação da proposta e demais documentos de habilitação exigidos no
item 10 do edital.

Encaminhe-se ao interessado para conhecimento.

Fortaleza, 11 de maio de 2021.

Walker Pinto de Sousa
Presidente da CPL/PGJ-CE
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