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MANIFESTAÇÃO DE RATIFICAÇÃO PARA DATA DE ABERTURA E TERMOS DO EDITAL DE 

SESSÃO PRESENCIAL DE TOMADA DE PREÇOS 

 

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 a autorização emitida pela autoridade superior para a publicação de Aviso de 

Licitação, veiculado nos veículos oficiais e plataformas de internet, na forma da Lei. 

 

Considerando que o Edital e seus anexos estão disponíveis desde o dia 08/06/2020, aos 

interessados; 

 

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, cuja 

abertura de sessão está prevista para o dia 23/06/2020; 

 

Considerando que o Edital de Tomada de Preço não possui exigência de visita técnica ao 

município em período anterior a abertura da sessão. 

 

Considerando que o Município de Moju possui apenas 02 (dois) pacientes internados com 

sintomas de COVID-19, apresenta o número maior de pessoas recuperadas (756) em comparação 

com o número de pessoas em tratamento (466) para a COVID-19, bem como o número de novos 

casos confirmados para a COVID-19 estão diminuindo; 

 

Considerando que o Decreto Executivo nº 043 de16 de junho de 2020, estabelece novas 

medidas municipais para fins de prevenção e de enfrentamento à Pandemia da COVID-19, 

resguardando o exercício e o funcionamento das atividades públicas e privadas, vedada a sua 

interrupção, respeitadas as regras de proteção sanitária e distanciamento as regras de proteção 

sanitária e distanciamento das pessoas envolvidas. 
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Considerando que o Decreto citado acima flexibilizou as medidas de isolamento permitindo o  

atendimento ao público de forma presencial e manteve a permissão de realização de reuniões, com 

limite máximo de 10 (dez) pessoas, bem como permitiu a abertura das atividades Administrativas 

essenciais da Prefeitura Municipal e também as não essenciais como: restaurante, lanchonetes, 

academias entre outros.  

 

Considerando que até a presente data não identificamos, ou fora reportada nenhuma situação 

de impedimento ou dificuldade de acesso às informações, esclarecimentos e pedido de impugnação 

aos interessados na participação do futuro Certame. 

 

Na condição de Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura de Moju, 

motivo pelo qual presidirei a sessão do Certame em questão, ratifico a manutenção da data de 

abertura da sessão presencial de Tomada de Preço nº 202003270002-TP , cujo objeto é a 

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, para o dia 23/06/2020, às 10:00, de 

acordo com as disposições do Edital nº 015/2020. 

 

Moju/PA, 16 de Junho de 2020. 

 

 

 

 

 

LILIANE DO SOCORRO ARAÚJO DA SILVA 

 Presidente – CPL 

Port. 005/2020 – GP/PMM 
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