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DECISÃO DE CANCELAMENTO DE SESSÃO 

 

 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 0905001/2022/PMA 

FASE: SESSÃO PÚBLICA 

OBJETO: Futura e eventual aquisição de insumos para utilização nos serviços de conservação de 

pavimentos viários – “tapa – buracos”, visando suprir as demandas da Secretaria Municipal de Obras, 

Viação e Infraestrutura do Município de Altamira/PA, em suas atividades de serviço de manutenção do 

sistema viário de Altamira no que compreende pavimentação com revestimento asfáltico. 

ASSUNTO: Cancelamento de Sessão Pública e Reinício da mesma. 

Senhores(as), 

Venho. através deste, comunicar aos interessados, com base no parecer jurídico emitido pela  

assessoria jurídica deste município, que a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 038/2022 realizada 

no Portal de Compras Públicas através do site https://portaldecompraspublicas.com.br,  encontra-se 

cancelado pelos motivos expostos no parecer supramencionado, tendo em vista o ocorrido na sessão 

pública em sua fase de lances, ocasionado pela empresa Rocha Engenharia LTDA que declarou em 

campo próprio do sistema se tratar de ME/EPP, declaração esta que não comprovada na análise de 

documentação da mesma, prejudicando a obtenção de propostas mais vantajosas para esta 

administração. 

 

Desde já informo que o reinício da sessão será previamente publicado para apresentação de 

nova proposta e documentação por parte das empresas participantes. 

 

ID do processo original: 192683 

Empresas participantes: ROCHA ENGENHARIA LTDA - 80.878.473/0001-25 

                                       CONSTRUTORA LORENZONI - 02.600.407/0001-85  

                                       BEST TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA - 83.332.908/0001-20 

 

Link do processo original: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/pa/prefeitura-

municipal-de-altamira-2493/rpe-038-2022-2022-192683.  
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Sem mais, nos dispomos a quaisquer esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

Altamira/PA, 29 de julho de 2022.  

  

 

 

THABATA VARANY SILVA PINHEIRO 

Prefeitura Municipal de Altamira 

Pregoeira  
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