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Assunto: Alteração de Edital da Licitação de Pregão Eletrônico n2  08.004/2021-PERP 

Tendo em vista a necessidade de alterações na qualificação técnica do edital, 

solicitamos o adiamento da licitação de Pregão Eletrônico n2  08.004/2021-PERP, cujo objeto é 

Registro de preço para futuras e eventuais prestações de serviços de manutenção e 

conservação de escolas, creches e demais prédios da Secretaria da Educação (manutenção 

predial), com o objetivo de prevenir desgastes, planejar a conservação e engajar a comunidade 

escolar na detecção de problemas e garantir uma boa gestão dos recursos físicos e materiais, 

de acordo com as tabelas unificadas da SEINFRA 27.1 - Tabela de Planos de Serviços e Tabela 

de Preço de Insumos que se encontram disponíveis nos sites www.seinfra.ce.gov.br  e 

www.der.ce.gov.br, de interesse da Secretaria de Educação do município de Q.uixadá-Ce, 

conforme segue: 

Onde se lê no Edital: 

5.1.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

E ... ] 
5.1.1.4.4. Prova de inscrição ou registro do licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia-CREA e Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da sede da licitante. 

5.1.1.4.5. Comprovação de o licitante possuir pelo menos 1 (um) profissional de nível superior 

registrado no CREA e 1 (um) profissional de nível superior registrado CAU, detentor de 

Certidão de Acervo Técnico que comprove a execução dos serviços de características técnicas 

similares as do objeto da presente licitação. 

E ... ] 

Leia-se no Edital: 

5.1.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

[...  
5.1.1.4.4. Prova de inscrição ou registro do licitante junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia-CREA. 

5.1.1.4.5. Comprovação de o licitante possuir pelo menos 1 (um) profissional de nível 

superior registrado no CREA, detentor de Certidão de Acervo Técnico que comprove a 

execução dos serviços de características técnicas similares as do objeto da presente licitação. 

[...] 
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Sem mais para o momento, renovamos voto de estima e condigno apreço.  
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Quixadá-Ce, 09 de julho de 2021\M 	DE 
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Verúzia Jardim de Queiroz 

Secretária da Educação 
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PREGÃO ELETRONICO N° 08.00412021-PERP 

   

OBJETO: Registro de preço para futuras e eventuais prestações de serviços de manutenção e 
conservação de escolas, creches e demais prédios da Secretaria da Educação (manutenção predial), 
com o objetivo de prevenir desgastes, planejar a conservação e engajar a comunidade escolar na 
detecção de problemas e garantir uma boa gestão dos recursos físicos e materiais, de acordo com as 
tabelas unificadas da SEINFRA 27.1 - Tabela de Planos de Serviços e Tabela de Preço de lnsumos que 
se encontram disponíveis nos sites www.seinfra.ce.gov.br  e www.der.ce.gov.br, de interesse da 
Secretaria de Educação do município de Quixadá-Ce. 

Onde se lê no Edital 

5.1.1.4 -QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

E ... 1 
5.1.1.4.4. Prova de inscrição ou registro do licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia-CREA e Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da sede da licitante. 
5.1.1.4.5. Comprovação de o licitante possuir pelo menos 1 (um) profissional de nível superior registrado 
no CREA e 1 (um) profissional de nível superior registrado CAU, detentor de Certidão de Acervo Técnico 
que comprove a execução dos serviços de características técnicas similares as do objeto da presente 
licitação. 
[...  

Leia-se no Edital: 

5.1.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

1.1.1  
5.1.1.4.4. Prova de inscrição ou registro do licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia-CREA. 
5.1.1.4.5. Comprovação de o licitante possuir pelo menos 1 (um) profissional de nível superior 
registrado no CREA, detentor de Certidão de Acervo Técnico que comprove a execução dos 
serviços de características técnicas similares as do objeto da presente licitação. 
E ... 1 

2.0 - DA JUSTIFICATIVA 
2.1 - As alterações ora realizadas se deram em razão da especificidade dos serviços ora pleiteados, 
objetivando a ampliação da disputa, de modo não comprometer a realização deste, foram realizas tais 
alterações; 
2.2 - As demais cláusulas editalicias permanecem da mesma maneira, sem alteração. 

3.0 - DATAS DO CERTAME 
3.1 - Início do recebimento das propostas: das 08hs00min do dia 13/07/2021; Fim do recebimento de 
propostas: ás 08hs00min do dia 23/07/2021 (horário de Brasília) no site bll.org.br. Abertura e julgamento 
das propostas será dia 23/07/2021 das 08:01 ás 08:59 h (horário de Brasília) e a fase de disputa de lance 
no dia 23/07/2021 às 09:00 h (horário de Brasília). 

Trav. Jo é Jorge, S/N 

Campo Vel ., -31 e 7-010 - Quixadá-CE 
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4.0-DAS DEMAIS ALTERAÇÕES 
4.1— Ficam mantidas as demais condições no Edital no que não colidirem com as deste ADENDO. 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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Certificamos que o Termo de Adendo ao Pregão Eletrônico no 08.004/2021-PERP, cujo objeto é o 
Registro de preço para futuras e eventuais prestações de serviços de manutenção e conservação de 
escolas, creches e demais prédios da Secretaria da Educação (manutenção predial), com o objetivo de 
prevenir desgastes, planejar a conservação e engajar a comunidade escolar na detecção de problemas e 
garantir uma boa gestão dos recursos físicos e materiais, de acordo com as tabelas unificadas da 
SEINFRA 27.1 - Tabela de Planos de Serviços e Tabela de Preço de Insumos que se encontram 
disponíveis nos sites www.seinfra.ce.gov.br  e www.der.ce.gov.br, de interesse da Secretaria de Educação 
do município de Quixadá-Ce, foi afixado no dia 09 de julho de 2021 no flanelógrafo desta Prefeitura 
Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor. 

Quixadá/Ce, 09 de julho de 2021. 
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá - O Pregoeiro do Município de Quixadá/Ce, 
no uso de suas atribuições legais, considerando a necessidade de alterações no edital, resolve 
ADIAR o processo licitatório de Pregão Eletrônico n° 08.00412021-PERP, cujo objeto é Registro 
de preço para futuras e eventuais prestações de serviços de manutenção e conservação de 
escolas, creches e demais prédios da Secretaria da Educação (manutenção predial), com o 
objetivo de prevenir desgastes, planejar a conservação e engajar a comunidade escolar na 
detecção de problemas e garantir uma boa gestão dos recursos físicos e materiais, de acordo 
com as tabelas unificadas da SEINFRA 27.1  -  Tabela de Planos de Serviços e Tabela de Preço 
de Insumos que se encontram disponíveis nos sites www.seinfra.ce.gov.br  e www.der.ce.gov.br, 
de interesse da Secretaria de Educação do município de Quixadá-Ce, com as seguintes datas e 
horários: 1. Inicio do recebimento das propostas: das 08hs00min do dia 13/07/2021 - 2. Fim do 
recebimento de propostas: às 08hs00min do dia 23/07/2021 - 3. Abertura e julgamento das 
propostas: das 08hs01min às 08hs59m1n do dia 23/07/2021 - 4. Início da sessão de disputa de 
preços: às 09hs00min do dia 23/07/2021. 

Quixadá-Ce, em 09 de julho de 2021. 

PUBLICAR, para circular no dia 13/0712021, nos seguintes veículos de comunicação: 

• JORNAL OPOVO 
• DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ 
• DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ 
• DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 

UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

Trav. José Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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osé Ivan de Pa 
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Certificamos que o Termo de Adiamento referente ao Processo Licitatório de Pregão Eletrônico 
n° 08.00412021-PERP, cujo objeto trata do Registro de preço para futuras e eventuais 
prestações de serviços de manutenção e conservação de escolas, creches e demais prédios da 
Secretaria da Educação (manutenção predial), com o objetivo de prevenir desgastes, planejar a 
conservação e engajar a comunidade escolar na detecção de problemas e garantir uma boa 
gestão dos recursos físicos e materiais, de acordo com as tabelas unificadas da SEINFRA 27.1 - 
Tabela de Planos de Serviços e Tabela de Preço de Insumos que se encontram disponíveis nos 

• sites www.seinfra.ce.gov.br  e www.der.ce.gov.br, de interesse da Secretaria de Educação do 
município de Quixadá-Ce, foi afixado no dia 09 de julho de 2021, no flanelógrafo desta Prefeitura 
Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor. 

Quixadá-Ce, 09 de julho de 2021. 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 


