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JUSTIFICATIVA PARA RETOMADA DE CONTINUIDADE DE PROCESSO POR CERTAME 

PRESENCIAL 

 

PROCESSO Nº 202003270002-TP. 

MODALIADADE/PROCEDIMENTO: TOMADA DE PREÇOS  

TIPO: MENOR PREÇO CRITÉRIO: MENOR VALOR GLOBAL  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO 

DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) NO 

MUNICÍPIO DE MOJU/PA. 

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

 

Considerando minha assunção como Presidente da Comissão Permanente de Licitações e 

Despacho de Conhecimento de Vistas do referido processo licitatório; 

Considerando que o presente processo foi suspenso devido a adoção das medidas de 

isolamento social, necessárias ao combate a Pandemia Mundial de Covid-19, implementadas pelo 

Estado e Município; 

Considerando as atuais medidas de enfrentamento à Pandemia, com resguardo às 

atividades públicas, privadas e administrativas essenciais, através das disposições do Decreto 

Municipal nº 041/2020 (em especial o Art. 2º, que permite a realização de reuniões presenciais, 

com no máximo 10 (dez) pessoas, adotadas as medidas de proteção sanitária e distanciamento dos 

participantes) e 042/2020, e por sua vez, com as disposições do Decreto Estadual nº 800/2020, que 

dispõe medidas de flexibilização do isolamento social e retomada gradual das atividades públicas e 

privadas, de acordo com os cuidados sanitários e protocolos estabelecidos pelo município, dado 

pertencimento à faixa laranja;  

Considerando a necessidade de realização de sessão pública para dar continuidade à 

consecução da contratação do objeto referenciado, destinado ao atendimento de necessidade 

pública, na forma do pedido inicial da Unidade Requisitante; 

Considerando que o Certame licitatório diz respeito a Modalidade Tomada de Preço, cuja 

sessão presencial faz-se aberta após 15 (quinze) dias corridos, dada a publicação do Edital; 

Considerando que o Edital de Tomada de Preço em questão estará disponível nas 

plataformas de internet: Portal de Transparência Municipal, Geobras/TCM/PA e ainda 

disponibilizada para envio por e-mail, dada a solicitação de qualquer interessado e ainda que não 

constitui como critério de participação e habilitação a exigência de visita técnica ao município em 

período anterior a abertura da sessão; 
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Considerando por fim, que se identificada qualquer situação que impossibilite a ampla 

concorrência, as condições de concorrência em igualdade para os interessados neste Certame, 

bem como, se durante o período legal entre a publicação do Aviso de Licitação e a abertura da 

sessão, forem tomadas novas medidas de combate que venham a demonstrar-se restritivas e de 

caráter mais duro ao isolamento social, esta Presidência tomará por iniciativa própria, a decisão de 

suspensão da abertura da sessão e até mesmo, se for o caso da configuração de qualquer 

ilegalidade, solicitará a autoridade superior a anulação do processo. 

Desta feita, na condição de Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 

de Moju, motivo pelo qual presidirei a sessão do Certame em questão, entendo que há a 

possibilidade de retomada dos trabalhos referentes a publicação de aviso de licitação através de 

Instrumento Convocatório, para a futura abertura de Sessão para a contratação do objeto 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE 

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) NO MUNICÍPIO 

DE MOJU/PA, DA TOMADA DE PREÇOS Nº 202003270002-TP, em atendimento à Lei aos 

Princípios Básicos da Administração Pública. 

Submeto o processo para a autorização de nova publicação pela autoridade superior.  

 

Moju/PA, 03 de Junho de 2020. 

 

 

 

 

 

LILIANE DO SOCORRO ARAÚJO DA SILVA 

 Presidente – CPL 

Port. 005/2020 – GP/PMM 
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