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MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO 
CNPJ nº 34.887.950/0001-00 

______________________________________________ 
GABINETE DO PREFEITO 

DESPACHO 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020 
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 
OBJETO: FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ROÇADEIRA E MOTOSSERRA, E 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA 
 
 

CONSIDERANDO a publicação no Diário Oficial da União, na data de 11/05/2020 do 

aviso de licitação do Pregão Presencial – SRP nº 017/2020, que tem como objeto o Registro de 

Preço para o fornecimento de peças e acessórios para roçadeira e motosserra e aquisição de 

equipamentos agrícola, para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Brasil Novo 
e demais fundos, com abertura para 22.05.2020; 

CONSIDERANDO as restrições de trafegabilidade em decorrência da implantação de 

barreiras sanitárias nas estradas do Estado do Pará, como medida de proteção à propagação e 

disseminação do Coronavírus. 

CONSIDERANDO as restrições de trafegabilidade em decorrência da implantação de 

barreiras sanitárias nas estradas do Estado do Pará, como medida de proteção à propagação e 

disseminação do Coronavírus. 

CONSIDERANDO a determinação cautelar do Conselheiro do tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará, SEBASTIÃO CEZAR LEÃO COLARES, em sustar o Pregão 

Presencial – SRP nº 017/2020, até ulterior deliberação do TCM 

 

DETERMINO a sustação/suspensão do Pregão Presencial – SRP nº 017/2020, que 

tem como objeto o Registro de Preço para o fornecimento de peças e acessórios para roçadeira e 

motosserra e aquisição de equipamentos agrícola, para manutenção das atividades da Prefeitura 
Municipal de Brasil Novo e demais fundos. 

DETERMINO a imediata publicação deste despacho na imprensa oficial (Diário 

Oficial da União, e Diário Oficial do Município – FAMEP), bem como no Mural de Licitação do 

TCM/PA. 

DETERMINO ainda, que no prazo de 24 horas, o Gabinete do Prefeito, com auxílio do 

Setor Jurídico e Setor de Licitação, encaminhe cópia deste despacho de sustação devidamente 

publicado na Imprensa Oficial, ao gabinete do Conselheiro Sebastião Cezar Leão Colares, por 

meio do e-mail gab.cezarcolares@tcm.pa.gov.br. 

Brasil Novo/PA, 12 de maio de 2020. 

 

 

ALEXANDRE LUNELLI 
Prefeito Municipal 
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