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NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 001∕2020-CL - COSANPA. 

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 003∕2020-COSANPA-PA. 

  

 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras e serviços de reforço estrutural 

do reservatório apoiado, Imperador, do sistema de abastecimento de água, no Município de Castanhal, no 

Estado do Pará, incluindo protensão em cabo com cordoalha de 12,7 mm. e fornecimento de materiais e 

equipamentos, que são partes integrantes deste TERMO DE REFERÊNCIA NO.017/2019-USOS/DET. 

 

Em atenção ao questionamento formulado pela empresa Vertical - Engenharia, Construção e 

Empreendimentos LTDA, através de E–mail, enviado no dia 09 de Abril de 2020, a Comissão de 

Licitação – CL, esclarece: 

 

 

QUESTIONAMENTO:  

 

Em virtude do DECRETO Nº 609, DE 16 DE MARÇO DE 2020  que dispõe sobre as medidas de 

enfrentamento, no âmbito do Estado do Pará, à pandemia do corona vírus COVID-19, venho por meio 

deste, solicitar confirmação da sessão da licitação MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 03/2020-

COSANPA-PA, marcada para o dia 13 de ABRIL de 2020., tendo em vista a proibição trazida no art. 2º, 

inciso I, abaixo transcrito: 

 Art. 1º Este Decreto dispõe sobre as medidas de enfrentamento, no âmbito do Estado do Pará, à 

pandemia do corona vírus COVID-19; 

Art. 2º Fica suspenso, pelo período de vigência do decreto, o seguinte: 

I - a realização de eventos, reuniões, manifestações, carreatas e/ou passeatas, de caráter público ou 

privado e de qualquer espécie, com audiência maior ou igual a 10 (dez) pessoas. 

 

 

RESPOSTA:  
 

Informo que está confirmada a sessão de abertura da licitação, MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 

03/2020-COSANPA-PA, para o dia 13 de ABRIL de 2020, às 10h00min. 

A Comissão de Licitação esclarece que será adotada todas as medidas necessárias para cumprir o Decreto 

Nº 609, de 16/03/2020. Se durante a fase de credenciamento o quantitativo de empresas/licitantes exceder 

o estabelecido no Art. 2º, I, do referido Decreto, a sessão será suspensa. 

 

 

Belém (PA), 09 de Abril de 2020. 

 

Nicolas Augustus André Nazareth 

Presidente da Comissão de Licitação 

 

 


