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AVISOS, ATAS E EDITAIS

Empresas poderão reduzir jornada e salários 
Governo Jair Bolsonaro vai permitir que empresas cortem pela metade jornada e salários de trabalhadores 
em meio ao avanço da crise do coronavírus. A iniciativa deve ser encaminhada ao Congresso por MP 

rios poderá durar enquanto 
estiver em vigor o estado de 
calamidade. Nesta semana, o 
governo enviou ao Congres-
so um pedido para que seja 
decretada a situação emer-
gencial até o fim deste ano. 

No entanto, a equipe eco-
nômica acredita que pode ha-
ver uma melhora na economia 
antes disso, em até quatro me-
ses, o que faria as empresas 
normalizarem seus contratos. 

“Não é algo simples, mas a 
ideia é preservar o emprego. 
Muito mais grave, diante de 
uma crise dessa, é a pessoa 
perder o emprego e sobrevi-
ver sem salário”, afirmou o 
secretário especial de Previ-
dência e Trabalho, Bruno Bi-
anco. Os técnicos não descar-
tam a adoção de medidas ain-
da mais profundas. Uma das 
ideias debatidas é a possibi-

NEGOCIAÇÃO 

 

FOLHAPRESS 

 

O Ministério da 
Economia afirma 
que a medida, que 
demanda negoci-

ação individual, preservará 
empregos. “É preciso ofere-
cer instrumentos para empre-
sas e empregados superarem 
esse período de turbulência. 
O interesse de ambos é pre-
servação de emprego e ren-
da”, afirmou o secretário de 
Trabalho, Bruno Dalcolmo. 

Pelas regras mencionadas 
pelo ministério, as empre-
sas devem continuar pagan-
do pelo menos o salário mí-
nimo. Também não pode ser 
reduzido o salário hora do 
trabalhador. A redução pro-
porcional de jornada e salá-
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PAGAMENTO DO FGTS 
As empresas também poderão 
suspender o pagamento do FGTS 
ao trabalhador, o que na visão do 
governo dá mais flexibilidade para 
o fluxo de caixa da empresa. 
Nesse caso, o patrão poderá deixar 
de recolher a contribuição por três 
meses e, nos meses seguintes, 
recolher o montante faltante 

SAIBA MAIS 

Comitê aprova medida que adia 
pagamento de tributos do Simples 
DECISÃO 

 

FOLHAPRESS 

 

Anunciado pelo gover-
no entre as medidas para 
combater efeitos econô-
micos do novo coronaví-
rus, o adiamento do paga-
mento de tributos do Sim-
ples Nacional foi apro-
vado nesta quarta-feira 
(18). A medida também 
vale para microempreen-
dedores individuais. 

A decisão foi tomada pelo 

Comitê gestor do Simples 
Nacional, formado por re-
presentantes da Receita, de 
estados e municípios. 

Com a medida, optantes 
por esses modelos de tribu-
tação ficarão dispensados 
de pagar agora os tributos 
federais apurados durante 
três meses da crise. 

Os vencimentos de abril, 
maio e junho serão 
adiados, respectivamente, 
para outubro, novembro e 
dezembro deste ano. Os 
tributos que vencem em 

20 de março precisam 
ser pagos normalmente, 
na data original. 

A medida faz parte do 
grupo de ações destina-
das a evitar demissões por 
conta dos efeitos negati-
vos à economia causados 
pela pandemia. 

Outras propostas do 
governo são o adiamen-
to de prazo para reco-
lhimento do FGTS e re-
dução de 50% das con-
tribuições do Sistema S, 
ambas por três meses. 

Aéreas terão até 12 meses para 
reembolsar passageiros, diz ministério 
DECISÃO 

 

FOLHAPRESS 

 

O ministro da Infraestru-
tra, Tarcísio Freitas, afir-
mou nesta quarta-feira (18) 
que o governo vai alterar 
as regras de reembolso de 
passagens. Por meio de uma 
MP (medida provisória), as 
companhias de aviação ci-
vil terão um prazo de até 
12 meses para devolução do 
dinheiro aos consumidores. 

A medida foi assinada na 
noite desta quarta pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro e 
será enviada ao Congresso 
nesta quinta (19). 

A medida é uma forma de 
tentar conter os impactos 
da crise do novo coronaví-
rus na economia e, em es-
pecial, no setor aéreo. Além 
da MP, o governo também 
promoverá ações para so-
correr as companhias por 
meio de um decreto. 

“Está sendo anunciado 
hoje o diferimento no 
reembolso de passagens, 
ou seja, vamos dar um pra-
zo maior para o reembol-
so em dinheiro. Isso é uma 
medida importante para 
não temos defluxo de cai-
xa e vamos estabelecer jun-
to com a Senacom e jun-
to com o Ministério Públi-
co Federal regras para as 
quais se darão o reembol-
so ou trocas de trechos de 
passagens de forma que o 
consumidor não seja preju-
dicado”, afirmou o minis-
tro durante entrevista cole-
tiva no Palácio do Planalto. 

A revisão do prazo de 
reembolso será feita por 
meio da MP. As companhi-
as terão até 12 meses para 
realizar a devolução do di-
nheiro aos passageiros que 
fizerem sua solicitação até 
31 de dezembro de 2020. 

O texto ainda vai alterar o 
cronograma de pagamento 
contribuições fixas e vari-
áveis das administradoras 
dos terminais aeroportuá-
rios. Os vencimentos de ou-
torga previstos para 2020 
poderão ser liquidados até 
18 de dezembro. 

Já por meio de decre-
to, serão postergadas as co-
branças das tarifas de nave-
gação das companhias aé-
reas. Os pagamentos que 
deveriam ser feitos entre 
março e junho deste ano 
passarão para setembro a 
novembro. 

Na noite desta quarta, 
logo após a assinatura das 
propostas, o ministro da 
Infraestrutura afirmou que 

está negociando com ban-
cos públicos linhas de cré-
dito para as áreas. 

“(As linhas de crédito) 
vão dar um suporte de li-
quidez neste momento di-
fícil”, disse. 

Tarcísio afirmou que sua 
pasta deve priorizar os im-
pactos no setor aéreo, um dos 
mais afetados com a crise. 

“Foi uma queda muito 
abrupta tanto de [voo] in-
ternacional quanto do do-
méstico. As empresas têm 
custo em dólar, têm dificul-
dade em caixa e algumas 
medidas estão sendo toma-
das para preservar o cai-
xa dessas empresas. Sem-
pre pensando o seguinte, o 
foco é o consumidor porque 
o que a gente não quer é 
ter quebra de empresas e ter 
descontinuidade na presta-
ção de serviços porque de-
pois que a crise passar a 
gente vai ter a dificuldade 
de oferta e isso vai ter im-
pacto na tarifa”, completou. 

Tarcísio Freitas anunciou prazo para reembolso de passageiros 
FOTO: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL 

Embaixador da China no Brasil diz que 
deputado não tem visão internacional 
REAÇÃO 

 

FOLHAPRESS 

 

Embaixador da China no 
Brasil reage a Eduardo e 
diz que deputado não tem 
visão internacional 

SÃO PAULO, SP (FO-
LHAPRESS) - O embaixa-
dor da China no Brasil, 
Yang Wanming fez duras 
críticas ao deputado fede-
ral Eduardo Bolsonaro, que 

também é filho do presi-
dente Jair Bolsonaro. 

“As suas palavras são um 
insulto maléfico contra a 
China e o povo chinês. Tal 
atitude flagrante anti-Chi-
na não condiz com o seu 
estatuto como deputado fe-
deral, nem a sua qualida-
de como uma figura públi-
ca especial”, escreveu ele. 

A conta oficial da embai-
xada chinesa reproduziu as 
mensagens do embaixador. 

Eduardo Bolsonaro havia 
usado seus perfis em redes 
sociais para acusar a China 
de estar por trás da pande-
mia do coronavírus. 

“Como o Partido Co-
munista chinês, que co-
manda a China, se valeu 
de um regime onde não 
há liberdade de imprensa 
[...] para impor ao mun-
do uma pandemia – de 
novo!”, escreveu ele num 
post no Instagram. 

lidade de permitir a suspen-
são do contrato de trabalho 
com acesso de trabalhadores 
ao seguro-desemprego. 

“Medidas mais duras po-
dem ser tomadas para alguns 
setores”, afirmou Dalcolmo 
quando questionado sobre o 
assunto. A ideia ainda não é 
um consenso no governo. 

O país tem 39 milhões 
de trabalhadores formais, se-
gundo os dados de dezembro 
de 2019 divulgados pelo Ca-
ged (Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados), 
do Ministério da Economia. 
A MP vai mexer com o tex-
to da CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho). Entre as 

medidas, também está a sim-
plificação de regras para que 
empresas estabeleçam férias 
coletivas, que podem valer 
para toda a empresa ou ape-
nas parte dela. Antes, os pa-
trões tinham que avisar essa 
iniciativa ao governo e aos 
sindicatos com antecedência 
mínima de duas semanas. 
Agora, a notificação poderá 
ser feita 48 horas antes. 

Além disso, feriados não 
religiosos poderão ser anteci-
pados para o período de re-
colhimento dos trabalhado-
res, durante a restrição de 
circulação de pessoas, para 
que assim que a pandemia 
regredir as empresas possam 
recrutar os funcionários e 
não dispensá-los nesses dias. 

Os trabalhadores poderão 
ter antecipadas férias de 15 
dias mesmo que não tenham 

completado um ano na em-
presa. Também serão flexibi-
lizadas as regras de banco de 
horas e de trabalho remoto, 
que na visão do governo teri-
am muitas amarras. “Com re-
lação ao teletrabalho, o instru-
mento foi inserido pela refor-
ma trabalhista de 2017, mas 
ainda tem uma rigidez na ope-
ração”, disse o secretário. 

CAMARA MUNICIPAL DE 
CACHOEIRA DO PIRIÁ

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP 
N.º 004/2020. Objeto: contratação de empresa especializada 
para fornecimento de Equipamentos e suprimentos de informática, 
destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de 
Cachoeira do Piriá/Pará, por um período de 12 (doze) meses. 
Data do recebimento e abertura das propostas e documentos de 
habilitação: 31/03/2020, às 14:00:00 horas no Prédio da Câmara 
Municipal de Cachoeira do Piriá, sito à Rod. Pará Maranhão, s/n, 
Bairro: Centro, neste Município de Cachoeira do Piriá – Pará.  Edital: 
Poderá ser obtido no endereço acima.
AVISOS DE LICITAÇÃO DESERTA - REABERTURA. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2020. O Ordenador de 
Despesas/Presidente da Câmara Municipal de Cachoeira do 
Piriá/PA, por intermédio da Equipe de Pregão, torna público para 

sessão de habilitação e abertura de propostas ocorreria em 27 
de Fevereiro de 2020, às 14h:00min, foi declarado DESERTO, 
por ausência de participantes/interessados. Ainda, torno público 
a republicação do Edital, in tela, designando nova data e horário 
para habilitação e abertura das propostas para o dia 01/04/2020, 
às 09h:00min, reiterando todos os termos do edital, cujo OBJETO: 
contratação de empresa especializada para fornecimento de Material 
de Limpeza, destinado a atender as necessidades da Câmara 
Municipal de Cachoeira do Piriá/Pará, por um período de 12 (doze) 
meses. LEGISLAÇÃO: Lei Nº: 8.666/93, Lei Nº: 10.520/2002 e Leis 
Complementares Nº’S: 123/2006 e 147/2014. Informações poderão 
ser obtidas no Prédio da Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá, 
sito à Rod. Pará Maranhão, s/n, Bairro: Centro, neste Município 
de Cachoeira do Piriá – Pará. PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 3/2020. O Ordenador de Despesas/Presidente da Câmara 
Municipal de Cachoeira do Piriá/PA, por intermédio da Equipe de 
Pregão, torna público para conhecimento de todos que o certame 

propostas ocorreria em 28 de Fevereiro de 2020, às 10h:00min, foi 
declarado DESERTO, por ausência de participantes/interessados. 
Ainda, torno público a republicação do Edital, in tela, designando 
nova data e horário para habilitação e abertura das propostas 
para o dia 01/04/2020, às 14h:00min, reiterando todos os termos 
do edital, cujo OBJETO: contratação de empresa especializada 
para fornecimento de Material de Limpeza, destinado a atender as 
necessidades da Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá/Pará, por 
um período de 12 (doze) meses. LEGISLAÇÃO: Lei Nº: 8.666/93, Lei 
Nº: 10.520/2002 e Leis Complementares Nº’S: 123/2006 e 147/2014. 
Informações poderão ser obtidas no Prédio da Câmara Municipal de 
Cachoeira do Piriá, sito à Rod. Pará Maranhão, s/n, Bairro: Centro, 
neste Município de Cachoeira do Piriá – Pará.

Rosangela Aparecida Fagnani Pinto - 
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CURRALINHO
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL – SRP 
Nº 9/2020-090301-CMC. Objeto: Contratação de empresa 
para prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoria em 
licitação, no âmbito da administração publica, bem como na elaboração 
de contratos, gerenciamento e treinamento operacional de sistemas 
administrativos e da transparência, auxílio e acompanhamento nas 
sessões para atender a Câmara Municipal de Curralinho, dia 31/03/2020 
às 15H. Edital e informações podem ser obtidos no site http://www.
cmcurralinho.pa.gov.br e portal jurisdicionados (TCM). PREGÃO 
PRESENCIAL – SRP Nº 9/2020-090302-CMC. Objeto: 
Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de forro, 
caixa da água, controle morcego, controle de pombos, desinsetização, 
desratização e descupinização em toda área interna e externa no prédio, 
para atender as necessidades da Câmara Municipal de Curralinho, dia 
31/03/2020 às 16H30. Edital e informações podem ser obtidos no site 
http://www.cmcurralinho.pa.gov.br e portal jurisdicionados (TCM).

Manoel Teles De Oliveira - Presidente da Câmara Municipal

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALTAMIRA - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE Nº. 0220002/2020
PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALTAMIRA/FUNDO 
MUNCIPAL DE SAÚDE, CONTRATADA: F R 
DE CASTRO ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CONTÁBIL - CNPJ nº 29.845.444/0001-
00 – Contrato Administrativo nº 030/2020; 
Valor R$ 82.000,00 (Oitenta e Dois Mil 
Reais); VIGÊNCIA: 31/12/2020; OBJETO: 
Contratação de pessoa jurídica do ramo 
pertinente, especializada para fornecimento 
de Assessoria e Consultoria Contábil, para 
manutenção do FMS. FONTE DE RECURSOS: 
2.084; – 3.3.90.35.00 – Assessoria Contábil. 
ASSINATURA DO CONTRATO: Altamira/PA 17 
de março de 2020 – Ordenador de Despesas: 
Sr. Renato Mengoni Júnior – Secretário 
Municipal de Saúde.

O NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO - 
NGTM, torna público que recebeu da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura 
Municipal de Belém - SEMMA, em 27/02/2020, LI 
Nº 023/2020, válida até 31/12/2020, Autorização 
das Obras de Infraestrutura – Intercessão da 
Avenida Centenário da Assembleia de Deus, na 
altura do Conjunto Catalina com a Rua Yamada 
até a Rodovia do Tapanã. 

O NÚCLEO DE GERENCIAMENTO 
DE TRANSPORTE 
METROPOLITANO - NGTM, torna 
público que recebeu da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal 
de Belém – SEMMA, em 27/02/2020, LI Nº 
024/2020, válida até 31/12/2020, Autorização 
das Obras de Infraestrutura – Intercessão da 
Rodovia do Tapanã com a Rodovia Augusto 
Montenegro até a Rodovia Arthur Bernardes 
no Distrito de Icoaraci.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
11/2020 – SRP. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição 
de madeira de lei e madeira mista para atender as necessidades das 

José Geison Ribeiro Silva - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
EXTRATO DE CONTRATO. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° 645/2019. Processo Licitatório 
de ADESÃO ao Pregão Presencial n°. 9-085/2019. Contrato n° 
20200586. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e 
SEMADE. Contratado: Atitude Locação e Empreendimentos Eireli, 
CNPJ 07.457.341/000-30 Objeto: Serviços de Locação e Montagem 
de Estruturas, Sonorização e Iluminação. Fundamento Legal: 
Lei nº. 8.666/93. Vigência: 296 dias. Valor Total: R$ 34.991,00. 
Dotação orçamentária 30;3030; 18.541.0021.2.178; 3.3.90.39.00; 
3.3.90.39.14.  Assinatura: 10/03/2020.
EXTRATOS DE CARTA CONTRATOS. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° 457/2019. Processo Licitatório Pregão 
Eletrônico n°. 9-067/2019. Contrato n° 20200501 Contratantes: 
Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMUSB. Contratado: 
Empreendimentos Helplast Ltda, CNPJ nº 03.428.650/0001-20. 
Objeto: Fornecimento de Material Descartável. Fundamento Legal: 
Lei nº. 8.666/93. Vigência: 307 dias. Valor Total: R$ 1.080,00 Dotação 
orçamentária 10; 1014; 10.302.0061.2.088; 10.302.0061.2.089; 
1015; 10.302.0061.2.105; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.21; 3.3.90.30.22.  
Assinatura: 28/02/2020; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
2020052. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 9-067/2019. 
Contrato n° 20200502 Contratantes: Prefeitura Municipal de 
Barcarena e SEMUSB. Contratado: Dageal Comércio de Escritório 
Ltda, CNPJ nº 07.245.458/0001-50. Objeto: Fornecimento de 
Material Descartável. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 
307 dias. Valor Total: R$ 2.220,00. Dotação orçamentária 10; 1014; 
10.302.0061.2.088; 10.302.0061.2.089; 1015; 10.302.0061.2.105; 
3.3.90.30.00; 3.3.90.30.99. Assinatura: 28/02/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAECARENA
EXTRATO DE CONTRATO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N° 045/2020. Processo Licitatório Tomada de Preços 2-001/2020. Contrato 
n° 20200526 Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMDUR. 
Contratado: Construtora Xingu Q S Eireli, CNPJ nº 29.423.776/0001-04. 
Objeto: Elaboração de Projetos de Arquitetura, Projetos Complementares, 
Estudos Geotécnicos, Analise de Conformidades de Projetos Estruturais e 
Serviços de Engenharia Orçamentária Para Construções Acima de 10.000 
M2. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 307 dias. Valor Total: 
R$ 1.115.581,94 - Dotação orçamentária: 02; 0221; 15.122.0074.2.069; 
3.3.90.39.00; 3.3.90.39.05.  Assinatura: 28/02/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
AVISO DE RESCISÃO DE CONTRATUAL. CONTRATO 
Nº 2017-0114001. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura 
Municipal. Contratado: Valdemiro Correia Neves, com CPF: 070.457.194-
34. Objeto: A rescisão de comum acordo do Contrato Administrativo de 
Prestação de Serviços regulamentado pela Dispensa de Licitação 7/2017-
022. Fundamento Legal: Art. 79, Inciso II, da Lei 8666/93. Data de Assinatura: 
28/02/2020.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020-
PMC - SRP, que visa Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de 
material laboratorial, para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde de Capanema/Pa. Abertura 31/03/2020 as 9H.  Informações: Sala 
de Licitação, Travessa Cesar Pinheiro nº 375, Centro, Capanema-PA, 

Laise Martins Leal - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA. PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 005/2020 – PMCP. A Prefeitura Municipal de Capitão Poço, PA torna 
público, para conhecimento de todos, que foi declarado FRACASSADO, o 
Pregão Eletrônico nº 005/2020, destinado a Contratação de empresa para 
a aquisição de implementos agrícolas, nos quantitativos descriminados, 

Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
005/2020 – PMCP/REABERTURA. Objeto: Contratação de 
empresa para a aquisição de implementos agrícolas, nos quantitativos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GARRAFÃO DO NORTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020

O Município de Garrafão do Norte torna público 
que realizará licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 020/2020. Objeto: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 
ELETRICO E HIDRAÚLICO, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA PMGN E SUAS 
SECRETARIAS. Com abertura as 09:00 hs do dia 
31 de Março de 2020 na Sala de Licitações da 
PMGN, sito a Rua Luiz Eduardo Magalhães, s/n, 
bairro Pedrinhas, Garrafão do Norte -PA. 

Higor Romão
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
20201003001 – SEMSA. PROCESSO Nº 038/2020–PMJ – CPL. 
Objeto: Aquisição de medicamento de uso Hospitalar, Farmácia Básica e 
Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (Portaria nº 344/98) para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Data de Abertura: 01/04/2020 
horário: 09h30min. Local: Prédio da Prefeitura Municipal de Juruti na sala de 
reuniões do Setor de licitação, situada na Rodovia Translago PA-257, KM-1, 
S/N, Bairro Nova Jerusalém, CEP n°68170-000, Juruti-Pa.  Informações: 
licitacaojuruti2017@gmail.com e licitacao@juruti.pa.gov.br.

Varluce Augusta dos Santos - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS
A Secretaria Municipal de Gestão avisa que foi publicado a Errata n° 001/2020 
do Edital do Tomada de Preço n° 001/2020-SEMGA, estando disponível no 
site do Município de Mojuí dos Campos: www.mojuidoscampos.pa.gov.br.

Vanessa Gomes - Presidente da CPL

PREFEITURA MUN. DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
AVISO DE ADIAMENTO. A Prefeitura Municipal de Nova Esperança do 
Piriá torna público o aviso de Adiamento de abertura de licitação, o Pregão 
Nº 015/2020/FMS/PP, Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para Aquisição 

Municipal de Saúde de Nova Esperança do Piriá/PA, que aconteceria a 
Abertura no dia 19/03/20 às 10hs, será adiado para o dia 01/04/20 às 08hs, por 

resolveu se adiar. Demais informações estarão à disposição dos interessados 
no email: cplpmnep@gmail.com.

Antônio Valcirlei Holanda de Souza - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
AVISOS DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
09/2020. Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de 
medicamentos para o Fundo Municipal de Saude. Prefeitura Municipal 
de Novo Progresso, Estado do Pará. Tipo: Menor preço por item. Data 
da Abertura: 01/04/2020 ás 08h00min; PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 10/2020. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 
Materiais Hospitalares. Prefeitura Municipal de Novo Progresso, Estado 
do Pará. Tipo: Menor preço por item. Data da Abertura: 02/04/2020 
ás 08h00min; PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. Objeto: 
Contratação de Empresa Para Manutencao de Condicionadores de Ar, 
Recarga de Gás, Instalações e outros. Prefeitura Municipal de Novo 
Progresso, Estado do Pará. Tipo: Menor preço por item. Data da Abertura: 
03/04/2020 ás 12h00min. Os certames serão realizados na sede da 
Prefeitura, sito a Trav. Belém, 768 - Jardim Europa - Novo Progresso - PA. 
Atendimento ao Público das 08:00 às 13:00h. Os Editais e seus anexos 
encontram se disponíveis no endereço acima.

Leandro Dallagnol - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
011/2020 – SEMSA – UASG 927446. Objeto: Aquisição de 
fardamentos, EPI´S e Equipamentos para os EACS, ESF e ACE da 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santarém, conforme 

EDITAL DE INTIMAÇÃO

de Ananindeua/PA, nos termos do Artigo 26 da 
Lei nº 9514/97, alterada pela lei nº 13.043 de 

ITAÚ UNIBANCO S.A., através do Contrato 
 10135142603, registrado na 

33.004, desta Serventia Registral, 
INTIMADO(A) o(a) devedor(a) Sr(a). JOSÉ 

TADEU DE SOUZA CERQUEIRA JÚNIOR, 

Atalaia. CEP: 67013-000, onde devera purgar a 
mora do débito, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 


