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AVISOS, ATAS E EDITAIS

Guedes tira salário extra 
de R$ 21 mil de Marinho 
CORTE 

 

FOLHAPRESS 

 

Com aval do presiden-
te Jair Bolsonaro (sem 
partido), o ministro Pau-
lo Guedes (Economia) 
retirou nesta quinta-fei-
ra (15) o salário extra, no 
valor de R$ 21 mil men-
sais, do ministro Rogé-
rio Marinho (Desenvol-
vimento Regional). 

A decisão ocorre um dia 
após reportagem da Fo-
lha de S.Paulo mostrar 
que Marinho é o minis-
tro que, até então, mais se 
beneficiou da prática de 
acumular cargos e, assim, 
inflar o contracheque. 

O ministro ocupava um 
cargo no Conselho Fiscal 
do Sesc (Serviço Social 
do Comércio) desde feve-
reiro de 2019. Por 20 reu-
niões do colegiado, ele 
recebeu mais de R$ 200 
mil nesse período. 

No lugar de Marinho, 
foi escalado o minis-
tro Luiz Eduardo Ra-
mos (Secretaria de Go-
verno). Com isso, os 
jetons (gratificação por 
participar do conselho) 
passam a ser pagos a Ra-
mos, que, segundo inte-
grantes do Ministério da 
Economia, vem desempe-
nhando bom trabalho na 
articulação política. 

Após assumir a pasta 
do Desenvolvimento Re-
gional, Marinho passou 
a travar embates (alguns 
públicos) com Guedes. 
Os dois divergem sobre 
os rumos da política eco-
nômica, já que Marinho 
passou a articular com 
o Congresso maneiras de 
burlar o teto de gasto, re-
gra que impede o cresci-
mento das despesas pú-
blicas acima da inflação. 

Na mais recente dis-
puta, Bolsonaro se ir-
ritou com Marinho, 

por, em reunião com 
economistas, fazer crí-
ticas a Guedes. 

Diante do desgaste e 
da extensão dos “pendu-
ricalhos” no salário do 
ministro do Desenvolvi-
mento Regional, Guedes 
e o Palácio do Planal-
to chegaram a um acor-
do para transferir o “bô-
nus” a Ramos. 

Com isso, Marinho per-
de os jetons, que eleva-
vam o contracheque dele 
há vinte meses a patama-
res acima do teto salarial 
do funcionalismo público 
(R$ 39,2 mil). 

A troca foi feita em 
portaria publicada nesta 
quarta no Diário Oficial 
da União. 

Desde março, o gover-
no Bolsonaro deixou de 
divulgar supersalários de 
alguns ministros. 

Marinho, Onyx Loren-
zoni (Cidadania) e Tarcí-
sio Freitas (Infraestrutu-
ra) receberam neste ano 
gratificações ( jetons) de 
R$ 21 mil por mês do Sis-
tema S. Esse valor é um 
“extra” no salário bruto 
deles, que pode chegar a 
R$ 30,9 mil mensais. 

Como os jetons não são 
considerados salário, eles 
não entram na conta do 
limite máximo que um 
funcionário público fede-
ral pode receber, equiva-
lente ao de um ministro 
do STF (Supremo Tribu-
nal Federal). 

Até o início do ano, os 
jetons do Conselho Fiscal 
do Sesc e do Senac (Servi-
ço Nacional de Aprendi-
zagem Comercial) eram 
publicados no Portal da 
Transparência. 

No contracheque do ex-
ministro da Saúde Luiz 
Henrique Mandetta, que 
antecedeu Tarcísio no 
conselho do Senac, cons-
tava o recebimento do 
honorário até abril. 

Bolsas globais 
caem e refletem 
desaceleração 
da economia 

MERCADOS 

 

FOLHAPRESS 

 
Os principais mercados 

globais operaram com viés 
negativo nesta quinta-feira 
(15), após dados apontarem 
desaceleração na recupera-
ção das economias, inclusi-
ve nos Estados Unidos, e au-
mento de casos de Covid-19 
na Europa, com novas restri-
ções na região. 

O Ibovespa chegou a cair 
1,6% , mas amenizou a que-
da ao longo do pregão e fe-
chou com perda de 0,3%, a 
99.054 pontos. O dólar, que 
subiu para R$ 5,65, também 
reduziu o movimento, e en-
cerrou com alta de 0,4%, a 
R$ 5,6260. 

A melhora no mercado 
acompanhou a redução da 
aversão a risco em Wall 
Street e declarações do mi-
nistro Paulo Guedes (Eco-
nomia), que disse à CNN 
Brasil que pode desistir da 
ideia de um novo imposto 
com base digital. 

Na sessão, investidores re-
percutiram os resultados do 
IBC-Br (Índice de Atividade 
Econômica do Banco Cen-
tral), que teve alta de 1,06% 
em agosto ante julho. Eco-
nomistas esperavam alta de 
1,6%, segundo a Reuters, e de 
1,7% segundo a Bloomberg. 

Sobre agosto de 2019, o 
IBC-Br caiu 3,92%, menos do 
que esperado pelo mercado, 
e, no acumulado em 12 me-
ses, teve recuo de 3,09%. 

Também nesta quinta foi 
divulgada a prévia extraordi-
nária das sondagens com o 
mercado da FGV (Fundação 
Getulio Vargas).  

Maia: orçamento só 
com PEC emergencial 
Presidente da Câmara diz que orçamento de 2021 só 
poderá ser aprovado com uma PEC Emergencial 

GOVERNO 
 

Danielle Brant 
 

FOLHAPRESS 

 

O presidente da Câ-
mara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), 
afirmou nesta qu-

inta-feira (15) ser impossível 
aprovar um Orçamento para 
2021 sem votar a PEC (Pro-
posta de Emenda à Constitui-
ção) emergencial, que institui 
mecanismos de ajuste fiscal. 

Maia participou de even-
to do banco BMG sobre pa-
pel do Legislativo na recu-
peração econômica. Na con-
versa, defendeu a adoção 
da PEC, que traz medidas 
como a redução de benefí-
cios de servidores e cria ga-
tilhos para conter o avanço 
das despesas. 

“É impossível abrir o pró-
ximo ano ou aprovar um 
Orçamento para o próximo 
ano antes de aprovar a PEC 
emergencial, a PEC da re-
gulamentação do teto. É im-
possível”, afirmou. “Do meu 
ponto de vista, é impossível 
você ter o Orçamento apro-
vado para 2021 este ano se a 
emenda constitucional não 
estiver aprovada.” 

Na avaliação do deputa-
do, é um risco muito gran-
de para o governo. Nas con-
tas de Maia, se o Senado 
aprovar o texto depois do 
primeiro turno das eleições 
municipais, é possível votar 
a PEC na Câmara entre o 
Natal e Ano Novo. 

Maia diz que aprovação de uma PEC Emergencial é urgente 
FOTO: MARCELO CAMARGO/ABR 

“É disso que nós es-
tamos falando, é desse 
prazo. É isso que me pre-
ocupa”, disse. 

“É por isso que eu acho 
que já deveríamos, e acho 
que esse é o esforço do mi-
nistro Paulo Guedes, ter um 
texto organizado para que a 
gente possa enfrentar esse 
desafio dos desafios no cur-
to prazo para o Brasil, que é 
não apenas conseguir cortar 
despesas para um programa 
de renda mínima, mas tam-
bém organizar os gastos pú-
blicos por esse período.” 

O deputado falou do desa-
fio de encontrar uma econo-
mia que ajude a montar um 
programa de renda mínima 
e que dê a investidores uma 
sinalização de trajetória de 
queda de gasto público. 

“Não é fácil tratar de 
desindexação de aposen-

tadoria, do fim do abono 
salarial, congelar o auxí-
lio alimentação dos servi-
dores. Mas só existem es-
ses caminhos para contro-
lar o gasto”, afirmou. 

Na avaliação de Maia, é 
possível construir um bom 
programa de renda mínima 
com R$ 50 bilhões e que 
contemplasse renda, um se-
guro para quem ficasse de-
sempregado e um programa 
de poupança que estimulas-
se o jovem a fazer uma facul-
dade ou abrir um negócio. 

Maia também comen-
tou outros temas que po-
dem ser tratados pelos 
deputados, como a nova 
lei cambial. Para ele, o 
projeto que cria a BR 
do Mar é mais complexo, 
“pela quantidade de pes-
soas que me procura para 
falar sobre essa matéria”. 

Comissão de Pregão

PREGÃO PRESENCIAL: nº 003/2020, do 
tipo menor preço por lote. Processo 
Administrativo nº. 4356/2020. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, 
CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA-
GEM, ARTÍFICES E CARREGADORES PARA 
ATENDER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO PARÁ - ALEPA, INCLUINDO 
O FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMA-
NOS, UNIFORMES, MATERIAIS E EQUIPA-
MENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. Data da aber-
tura: 29/10/2020 às 09h00. Programa de 
Trabalho: 01.122.1496.8552, Natureza da 
Despesa: 3390-37, Origem do Recurso: 
Tesouro Estadual. Ordenador de Despesas: 
Dep. Daniel Barbosa Santos.
O Edital poderá ser obtido no site www.ale-
pa.pa.gov.br, aba portal da transparência/
licitações.
COMISSÃO DE PREGÃO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO PARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO

O Banco da Amazônia, em conformidade com o que determina a Lei nº 13.303/2016 – Leis das Estatais e 
os preceitos da Lei nº 6.404/1976 – Lei das Sociedades por Ações, comunica o encerramento do Processo 
Arbitral nº 93/2014/SEC1, conduzido pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio 
Brasil-Canadá – CAM/CCBC que envolvia questões de cunho contratual entre Banco da Amazônia S.A. e 
a COBRA Tecnologia S.A. A sentença arbitral conferiu êxito em 80% dos pleitos feitos pelo Banco, a qual 
incorreu em valores relevantes, que estão em processo de cálculo e atualização.
Fatos adicionais relacionados, julgados importantes, serão prontamente divulgados ao mercado.

Belém (PA), 14 de outubro de 2020
LUIS PETRÔNIO NUNES AGUIAR

Diretor de Relações com Investidores

BANCO DA AMAZÔNIA S.A
04.902.979/0001-44 – NIRE 15300005132

FATO RELEVANTE

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA. PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 2/2020/REPUBLICAÇÃO. O Ordenador 
de Despesas/Presidente da Câmara Municipal de Cachoeira do 
Piriá/PA, por intermédio da Equipe de Pregão, torna público para 

de habilitação e abertura de propostas ocorreria em 08/09/2020, às 
10:00, 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 29/10/2020, às 10h:00min, reiterando todos os 

para aquisição de um veículo 0 Km tipo Pick Up, destinado a atender 
as necessidades da Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá/Pará, por 

neste Município de Cachoeira do Piriá – Pará.
Rosangela Aparecida Fagnani Pinto - 

Presidente da Câmara Municipal

COMPANHIA REFINADORA DA AMAZÔNIA
CNPJ/MF nº 83.663.484/0001-86 - NIRE 15 3 0001661 4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Data: 02 de julho de 2020. Horário: 10h00min. Local: Sede Social, Rodovia Arthur Bernardes, 
n° 5555, Tapanã, Belém - PA. Presença: Acionistas titulares de 100% das ações ordinárias, com 
direito de voto. Mesa: Marcos Francisco de La Cruz Costa - Presidente. José Elanir de Lima - 
Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre alteração na composição da Diretoria. Documentos 
Lidos: Editais de Convocação: Diário Oficial do Estado do Pará, edições de 24, 25 e 26 de junho 
de 2020, nas páginas 89, 77 e 86, respectivamente; e Diário do Pará, edições de 24, 25 e 26 de 
junho de 2020, nas páginas B12, B13 e B8, respectivamente. Deliberações Tomadas por 
Votação Unânime: As acionistas deliberaram: I. Destituir do cargo de Diretor da Sociedade, a 
partir desta data, o Sr. José Hilário Rodrigues de Freitas (CPF/MF nº 003.107.781-15 - RG nº 
16.720.105-SSP-SP), brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP; e II. Eleger para o cargo de Diretora da Sociedade, a partir desta data, com 
mandato até a posse dos eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 2021, a Sra. Marcella 
Catarina Novaes de Araújo (CPF/MF nº 436.350.162-68 - RG nº 10095209), brasileira, solteira, 
psicóloga, residente e domiciliada em Belém - PA, com endereço comercial na Rodovia Arthur 
Bernardes, n° 5555, Tapanã, Belém - PA. Em decorrência do acima deliberado, a Diretoria fica 
assim constituída, a partir desta data, até a posse dos membros eleitos pela Assembleia Geral 
Ordinária de 2021: André Luiz de Toledo Gasparini (CPF/MF nº 278.759.418-22 - RG nº 
25.539.096-8 SSP-SP), brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro 
de alimentos, residente e domiciliado em São Paulo - SP; José Elanir de Lima (CPF/MF nº 
000.701.906-82 - RG nº M-164.409 -SSP-MG), brasileiro, casado em regime de comunhão 
universal, advogado, residente e domiciliado em São Paulo-SP, ambos com endereço comercial 
na Alameda Santos, n° 466, São Paulo-SP; Marcella Catarina Novaes de Araújo (CPF/MF nº 
436.350.162-68 - RG nº 10095209), brasileira, solteira, psicóloga, residente e domiciliada em 
Belém - PA, com endereço comercial na Rodovia Arthur Bernardes, n° 5555, Tapanã, Belém - PA; 
Homero dos Santos Sousa (CPF/MF n° 236.589.242-68 - RG n° 3511309 - SSP/PA), brasileiro, 
casado em regime 1 comunhão parcial de bens, engenheiro químico, domiciliado e residente 
em Limeira - SP; e Marcos Francisco de La Cruz Costa (CPF/MF nº 082.390.358-33 - RG nº 
17.111.069 SSP-SP), brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, ambos com endereço comercial na Estrada 
Municipal LIM-125, Bairro Jaguari, na Cidade de Limeira - SP, CEP 13480-970, na saída da SP 330 
km 131 (pista norte da Rodovia Anhanguera). Os Diretores não estão incursos em crime algum 
que vede a exploração de atividade empresarial, nos moldes do artigo 1.011, § 1º, do Código 
Civil, do artigo 147 da Lei n°

 

6.404/76 e da Instrução CVM n°
 

367/2002, conforme Declaração de 
Desimpedimento arquivada na sede da Sociedade. A Diretoria poderá, para tanto, assinar 
contratos e todos os demais atos destinados à formalização da garantia ora aprovada. Nada 
mais a tratar, foi encerrada a reunião, que atendeu a todas as formalidades legais, da qual se 
lavrou esta ata. Mesa: Marcos Francisco de La Cruz Costa - Presidente. José Elanir de Lima - 
Secretário. AS ACIONISTAS. ALFAPAR SECURITIES INC. Christophe Y. F. Cadier. Procurador. Fabio 
Alberto Amorosino. Procurador. NOVA AMÉRICA HOLDINGS LTDA. Christophe Y. F. Cadier. 
Procurador. Beny Fiterman. Procurador. Certidão: Junta Comercial do Estado do Pará. Certifico 
o registro em 30/09/2020, Arquivamento 20000674240 de 30/09/2020, Protocolo 203876768 
de 16/09/2020.

A LOCALIZA RENT A CAR 
S.A., inscrita sob o CNPJ de n. 
16.670.085/0875-01, torna público que 
requereu à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente – SEMA de Ananindeua, 
através do processo n. R051420, 
Licença Ambiental Municipal para os 

Polimento de veículos Automotores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E FRACASSADA. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2020 SRP/REPETIÇÃO. A 
Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que foi declarado itens DESERTO e FRACASSADOS 
o Pregão Eletrônico nº 048/2020 SRP. Neste mesmo ato, marca-se 
a REABERTURA para o dia 29/10/2020, às 09:30 horas (Horário de 
Brasília). Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material 

unidades educacionais e administrativas do Fundo Municipal de Educação 
de Augusto Corrêa/PA. A licitação ocorrerá no site www.licitanet.com.br. 
Editais disponíveis: Mural de licitações do site do TCM/PA e no Portal da 
LICITANET.

José Geison Ribeiro Silva - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO. ESPÉCI: 1° Termo Aditivo 
ao Contrato n° 20201019. Processo: Pregão Eletrônico nº 9-015/2020/
SEMUSB. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: R 
F De Souza Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, que passa a ser 
a atual Razão Social SML – Sistemas Multilimpeza Industria e Comércio 
Eireli. Objeto: Aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem, 
copa e cozinha e limpeza e produção de higienização para atender as 
demandas das unidades que compõem a Secretaria Municipal de Saúde de 
Barcarena. Fundamento legal: Art. 65, caput, da Lei 8.666/93. Termo aditivo 
de alteração da razão social da empresa. Data de assinatura: 14/10/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. 
TOMADA DE PREÇOS Nº 2-004/2020. Após constatada 
a regularidade dos atos procedimentais, a Secretaria Municipal 
de Assistência Social de Barcarena, através de seu secretário 
interino, com base no art. 38, inciso VII, c/c art. 43, inciso VI, da 
Lei nº. 8.666/1993, resolve: 1. HOMOLOGAR o processo licitatório 
em destaque, do tipo menor preço, que tem por objeto a execução 
de obras e serviços de engenharia para construção do CRAS 
(Centro de Referência de Assistência Social), na Vila São Francisco, 
Barcarena/PA, conforme edital. 2. ADJUDICAR o objeto do certame 
à empresa T DA C SOARES EIRELI, CNPJ: 31.057.234/0001-07, 
com o valor: R$ 508.982,44 (quinhentos e oito mil, novecentos e 
oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos). 3. DETERMINAR 
que sejam adotadas as medidas cabíveis para contratação da 
referida empresa, conforme item 18 do edital.

Fellipe Augusto Carnevalle dos Passos - 
Secretário Interino Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 
9-060/2020. Objeto: Registro de preço para eventual e futura 
aquisição de materiais de consumo e permanente para os projetos de 
música, dança e esporte da secretaria de assistência social do município 
de Barcarena, estado do Pará. Abertura: 30/10/2020 às 09h00min. 
O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados nos 
sítios www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 980425) e www.
barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao; e no Departamento de Licitações e 
Contratos (CPL), sito a Prefeitura Municipal de Barcarena, localizada na 
Avenida Cronge da Silveira, nº 438 – Prédio da Prefeitura – Altos, Bairro 
Comercial, CEP: 68.445-000, Barcarena/PA.

Thais da Silva Quaresma - Pregoeira da CPL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DECISÃO: PE Nº 001/2020-PMC. Considerando a 
supremacia da Administração Pública na condução e encerramento 
dos procedimentos licitatórios em andamento em sua instância, 
com fundamento no art. 49, caput, da Lei Federal nº 8.666/93, e 
a prerrogativa de autotutela da Administração Pública de rever 
seus próprios atos para resguardar o princípio da legalidade e de 

Considerando que a Administração deve reconhecer e anular de 
ofício seus próprios ato quando acometidos de ilegalidade ou 

Lei Federal nº 8.666/93, art. 53 da Lei nº 9.784/99, e nas súmulas 
do STF nº 346 e 473.
Considerando que, no presente caso, foi detectado erro no termo 

Considerando que, ainda não se procedeu a homologação e 
lavratura do contrato, e por questão de economia processual e 

DECIDE:
ANULAR, por vício de legalidade, os atos constituintes do certame 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CHAVES - PA

AVISO DE LICITAÇÂO
PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 9/2020-013- /PMC-PA

Objeto: Aquisição de Material de Construção em 
Geral. Sessão Pública: 28/10/2020 às 09:30h. 
Local, Edital disponível nos sites: www.
portaldecompraspublicas.com.br e www.tcm.pa.gov.br.

Chaves/PA, 14 de outubro de 2020. 
Maria do Socorro S de Almeida

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇU
AVISOS DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 
036/2020. Objeto: “Contratação de empresa especializada para a 
aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI’s, materiais 
de higiene e limpeza e termômetros para atender as necessidades 
do Fundo Municipal de Saúde, através do Programa de Saúde das 
Escolas – PSE em decorrência da pandemia da Covid-19. Data da 
Abertura: 22/10/2020 ÁS 08:00h e a integra do edital poderá ser 
obtida nos sites: www.tcm.pa.gov.br,www.prefeituradeigarapeacu.
pa.gov.brewww.portaldecompraspublicas.com.br. PREGÃO 
ELETRÔNICO 037/2020. Objeto: “Contratação de empresa 
para fornecimento de uniformes e material de consumo para 
atender o Programa de Agentes Comunitários de Saúde – ACS, 
do Município de Igarapé-Açu. Data da Abertura: 29/10/2020 ÁS 
08:00h e a integra do edital poderá ser obtida nos sites: www.
tcm.pa.gov.br, www.prefeituradeigarapeacu.pa.gov.brewww.
portaldecompraspublicas.com.br. Robson Raphael Oliveira de 
Andrade – Pregoeiro.
AVISOS DE ANULAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 
SRP 034/2020. A Comissão Permanente de Licitação do 
Município Igarapé-Açu vem por meio deste informar o cancelamento 
da PREGÃO ELETRÔNICO SRP 034/2020 para Contratação de 
empresa para aquisição de gêneros alimentícios para atender as 
necessidades da Prefeitura e Secretarias do Município de Igarapé-
Açu. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 035/2020.  A Comissão 
Permanente de Licitação do Município Igarapé-Açu vem por meio 
deste informar o cancelamento da PREGÃO ELETRÔNICO SRP 
035/2020 para Registro de Preços para contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de transporte escolar. 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 036/2020.  A Comissão 
Permanente de Licitação do Município Igarapé-Açu vem por meio 
deste informar o cancelamento da PREGÃO ELETRÔNICO SRP 
036/2020 para Contratação de empresa especializada para a 
aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI’s para a 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Robson Raphael Oliveira de Andrade - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
202009230015 - CPL/PMM. Abertura: 29/10/2020, às 10:00 hs. 
Objeto: Contratação de empresa fornecedora de materiais elétricos 
destinados a reposição, substituição e consumo do sistema de iluminação 
pública municipal, em atendimento às demandas da Secretaria 
Municipal de Obras e Urbanismo de Moju/pa. Edital e anexos: www.
portaldecompraspublicas.com.br, www.moju.pa.gov.br/site/, Portal TCM/
PA, Setor de Licitações de Segunda a Sexta-Feira, das 08:00 às 12:00.

Leonardo Figueiredo de Aviz - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MONTE ALEGRE (PA)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020 
OBJETO: Aquisição de materiais permanente, 
hospitalares, laboratoriais, EPIs e recarga de 
oxigênio medicinal para serem utilizados no HMMA 
e Maternidade Elmaza Sadeck.  ABERTURA: dia 
29.10.2020 às 09:00h. CONTATO: DISP.SITE: www.
tcm.pa.gov.br.

Monte Alegre-PA, 15 de outubro de 2020.
Jairo Castro da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUN. DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 008/2020/
PMNEP/TP. Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para a 
Construção do Muro do Cemitério da vila Novo Horizonte, no Município 
de Nova Esperança do Piriá/PA, Ab: 03/11/20 às 10hs. As empresas 
interessadas deverão adquirir o Edital na Prefeitura Municipal no seu horário 
de funcionamento de 08:00 as 14:00 de segunda a sexta, no site do portal 
do Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
NOVO PROGRESSO

AVISOS DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO Nº 
21/2020. Objeto: Registro de Preços para aquisição de Ambulancia 
Para Remoção Tipo A. Tipo: Menor preço por item. Data da Abertura: 
23/10/2020 ás 09h00min. O pregão eletrônico será realizado através 
do site: www.compraspublicas.com.br. O Edital e seus anexos, 
encontram se disponíveis no endereço eletrônico acima. Dúvidas 
e informações. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020/2ª 
CHAMADA. Objeto: contratação de empresa de engenharia para 
construção de duas quadras poliesportivas cobertas, sendo uma na 
Comunidade Vila Isol (km 1000) e outra na Comunidade Riozinho 
das Arraias, no município de Novo Progresso – PA, conforme 
contrato de repasse nº 875342/2018/ME/CAIXA, celebrado entre o 
Ministério do Esporte representado pela Caixa Econômica Federal, 
e o município de Novo Progresso - PA. Tomada de Preços 003/2020. 
Tipo: Menor Preço Global por Item. Data de abertura: 03/11/2020. 
Hora 09h00 (hora local). Endereço para informações: Trav. Belém, 
nº 768, Bairro Jardim Europa, Novo Progresso/PA. O Edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis no referido endereço e no site 
www.novoprogresso.pa.gov.br. Horário de atendimento 07h00 as 
13h00 (hora local). Eliane Tomás dos Santos - Presidente da CPL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE ATA SRP. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020. Objeto: Registro 
de Preços Para Servicos de Monitoramento Eletronico, Instalação 
e Alarmes. Empresa Vencedora: Inviolável Novo Progresso 
Monitoramento de Alarmes Ltda, CNPJ: 14.442.915/0001-61, ATA 
SRP N.º 1510001/2020, com valor de R$ 218.420,00 (duzentos e 
dezoito mil quatrocentos e vinte reais) de 15/10/2020 ate 15/10/2021. 
Homologo a Licitação na Forma da Lei nº 8.666/93 em 15/10/2020.

Ubiraci Soares Silva - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2020. O Prefeito do município de 
Viseu/PA, no uso das atribuições legais a ele conferidas, em cumprimento ao 
art. 43, inc. VI da Lei Federal nº 8.666/1993, considerando o julgamento da CPL, 
considerando que não houve recurso e considerando ainda a manifestação 
favorável da Procuradoria Jurídica Municipal, resolve: ADJUDICAR e 
HOMOLOGAR Em favor da empresa Construtora Gomes da Silva LTDA - ME, 
CNPJ Nº 09.526.366/0001-73, objeto: Contratação de empresa para execução 
de serviços de recuperação de 34,00 KM estradas vicinais no trecho da PA-108 
à Vila do Cristal, no município de Viseu/Pa, conforme o convênio nº 075/2020 – 
SETRAN, no valor global de R$ 3.273.740,01 (três milhões, duzentos e setenta 
e três mil, setecentos e quarenta reais e um centavo).

Isaias Jose Silva Oliveira Neto - Prefeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO PARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 049/TJPA/2020
OBJETO: O objeto do presente pregão eletrônico 
é Registro de Preços para eventual prestação de 
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA COM 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS 
E EQUIPAMENTOS para atender as necessidades 
de manutenção predial corretiva dos edifícios 
ocupados pelo Tribunal de Justiça do Estado 
do Pará, pelo período de 12 meses, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas 
no termo de referência, Anexo I do edital.
SESSÃO PÚBLICA: 30/10/2020, às 09h00min, 
horário de Brasília, no endereço eletrônico http://
comprasgovernamentais.gov.br. UASG do TJ/
PA: 925942. 
Edital disponível em: http://
comprasgovernamentais.gov.br e  www.tjpa.jus.
br. Informações pelo telefone (91)3205-3206, (91) 
3205-3184 ou e-mail licitacao@tjpa.jus.br.

Belém,15 de outubro de 2020.
Serviço de Licitação do TJPA.

 Celia Campos
   Leiloeira Oficial- Online16/10/20

LEILÃO DE VEÍCULOS

Os Editais completos dos leiloes, inclusive com a lista discriminada de todos os lotes, em cumprimento ao decreto 
21.981/32, encontra-se disponível no endereço www.vipleiloes.com.br e para mais informações ligue: (11) 3777-8088.

09:00
Acesse o site e cadastre-se: WWW.VIPLEILOES.COM.BR

Inf.: Tel: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial Jucesp 266 - www.milanleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO
“LEILÃO ON-LINE”

1ºLEILÃO: 09/11/2020 Às 16h. - 2ºLEILÃO: 12/11/2020 Às 16h. (caso não seja arrematdo no 1º Leilão)
Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo intermédio de Companhia de 
Seguros Previdência do Sul (PREVISUL), inscrita no CNPJ sob o nº 92.751.213/0001-73, representando neste ato a Caixa Consórcios S/A - Administradora de 
Consórcios, inscrita no CNPJ sob o nº 05.349.595/0001-09, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infra citados, na 
forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões: em virtude da Pandemia ocasionada pelo Covid-19, os leilões em° cumprimento a lei 9.514/97, estão sendo 
realizados somente na modalidade online. Localização dos imóveis: MARABÁ - PA. BAIRRO NOVA MARABÁ. FOLHA CSII-30 (LT 40-A DA QD 01). 
Terreno. Área Terr. 291,11m². Matr. 51.132 do 1°RI Local. Obs.: Ocupado. Desocupação por conta do comprador. (AF). 1º Leilão: 09/11/2020, às 16h. Lance 
mínimo: R$ 318.000,00 e 2º Leilão: 12/11/2020, às 16h. Lance mínimo: R$ 441.707,41. Marabá - PA. Bairro Nova Marabá. Folha CSII-30 (Lt 03-A da Qd 
02). Terreno. Área Terr. 939,98m². Matr. 51.534 do 1°RI Local. Obs.: Ocupado. Desocupação por conta do comprador. (AF). 1º Leilão: 09/11/2020, às 16h. Lance 
mínimo: R$ 893.000,00 e 2º Leilão: 12/11/2020, às 16h. Lance mínimo: R$ 856.894,73 (Caso não seja arrematado no 1º leilão) Condição de pagamento: 
à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de 
antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência 
na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 
13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis no site www.milanleiloes.com.br.


