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DESPACHO DE SUSPENSÃO DE ABERTURA DE SESSÃO DE CERTAME 
LICITATÓRIO 

 
 

PROCESSO Nº: 202003270002-TP - TOMADA DE PREÇOS 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL 

DUPLO) NO MUNICIṔIO DE MOJU/PA. 

UNIDADE(S) REQUISITANTE(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 

URBANISMO. 

 

Considerando as recomendações da Organização Mundial de Saúde, do 

Ministério da Saúde, bem como do Governo do Estado do Pará e ainda em 

atendimento as medidas de isolamento social, como medida de contenção a 

disseminação do covid-19, em virtude da pandemia mundial pela qual estamos 

passando; 

 

Considerando que a reunião de pessoas em ambiente fechado entre os 

membros da Comissão Permanente de Licitações e os pretensos licitantes 

interessados no certame licitatório previsto ao atendimento do objeto acima descrito, 

constitui contrariedade das regras de isolamento social, configurando risco de 

contaminação entre os presentes; 

 

Considerando as medidas tomadas no âmbito municipal para prevenção 

da contaminação viral e preservação da saúde pública;  

 

Considerando que a abertura de sessão de certame licitatório prevista 

para o dia 23/04/2020, demanda realização de sessão presencial entre os membros 

da comissão e pretensos licitantes, que não se sabe, pelo caráter de ampla 

participação, quantos serão, 
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DESPACHO: 

A SUSPENSÃO da abertura da referida sessão, para que em outra 

oportunidade, após melhoria do cenário de contaminação comunitária e suspensão 

das medidas de isolamento social, seja possível retomar com as sessões públicas 

presenciais e por conseguinte seja publicada nova data de abertura para o processo 

em epígrafe, dentro dos procedimentos legais pertinentes.  

 

Dêem-se os efeitos legais de publicidade dos atos e encaminhe o 

despacho ao Setor de Licitações para as providências necessárias. 

 
Gabinete da Prefeita de Moju (PA), 22 de Abril de 2020. 
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