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AVISOS, ATAS E EDITAIS

Banco Central reduz taxa básica 
de juros de 3% para 2,25% 

Esse é o menor patamar já registrado na História e o oitavo corte 
seguido na taxa, que iniciou a trajetória de queda em junho de 2019 

Sobre a atividade econô-
mica, o Copom destacou 
que o primeiro trimestre 
teve a maior queda des-
de 2015, mas que os indi-
cadores econômicos suge-
rem uma contração ainda 
maior no segundo trimes-
tre. Com isso, a incerteza 
“permanece acima do usu-
al” sobre o ritmo de re-
cuperação da economia no 
restante do ano. 

O corte de 0,75 pontos 
percentuais já tinha sido 
sinalizado pelo Copom na 
última reunião, em maio. 
O resultado ficou em linha 
com o estimado pelo mer-
cado. Antes do início da 
crise trazida pelo corona-
vírus, o Copom sinalizou 
que havia encerrado o mo-
vimento de corte no custo 

do dinheiro e que mante-
ria a Selic em 3,75%. No en-
tanto, com o freio na eco-
nomia imposto pela pan-
demia e as consequências 
mais evidentes na econo-
mia em maio, o BC anunci-
ou o primeiro corte de 0,75 
pontos como uma forma de 
auxiliar o país a aguentar o 
impacto da crise. 

Com o corte de ontem, o 
BC já reduziu a taxa em 1,5 
ponto percentual em ape-
nas duas reuniões. 

 “A novidade da política 
monetária agora é o pata-
mar dos juros. Nunca pen-
samos em ter juros nomi-
nais de 2,25% ao ano. Mas 
os efeitos são os mesmos: 
ajuda a melhorar o con-
sumo, ajuda no financia-
mento de empresas, espe-

SELIC 
 

AGÊNCIA O GLOBO 

 

O Comitê de Po-
lítica Monetária 
(Copom) do Ban-
co Central (BC) 

reduziu ontem a taxa bási-
ca de juros, a Selic, de 3% 
ao ano para 2,25%. Esse é 
o menor patamar já regis-
trado na História e o oitavo 
corte seguido na taxa, que 
iniciou a trajetória de que-
da em junho de 2019. 

No comunicado, o Co-
pom sinalizou que há es-
paço para mais cortes, mas 
pondera que eventual ajus-
te futuro “será residual”, 
ou seja, o corte, se ocorrer 
deve ser de 0,25 ponto. 

Para analistas, a nova re-
dução nos juros, mesmo 
num cenário em que a Selic 
já estava muito baixa, ajuda 
a amortecer a recessão es-
perada para este ano, com 
encolhimento do Produto 
Interno Bruto (PIB) em ao 
menos 6,5%. Mas o efeito 
no crédito para empresas e 
pessoas físicas ainda vai de-
morar a chegar. 

Ainda no comunicado, o 
Comitê disse que a pan-
demia continua causando 
“uma desaceleração pro-
nunciada do crescimento 
global”. Diante desse ce-
nário, o Copom entende 
que apesar dos pacotes de 
estímulo econômico lança-
dos por governos ao re-
dor do mundo, o ambien-
te para econômicas emer-
gentes, como a brasileira, é 
“desafiador”. 

Com o corte de ontem, o BC já reduziu a taxa em 1,5 ponto percentual em apenas duas reuniões 
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cialmente pata atravessar 
este momento de crise, e 
melhora as expectativas -
 diz a economista-chefe da 
BNP Paribas Asset Mana-
gement, Tatiana Pinheiro. 

O QUE É A SELIC 

  A Selic é a taxa em 
que bancos, administradoras 
de cartões e instituições 
financeiras se baseiam para 
calcular os juros que serão 
cobrados de seus clientes 
nas diferentes modalidades 
oferecidas. Com uma Selic 
mais baixa, outras taxas 
tendem a cair também, o que 
torna o crédito mais barato. 

 PARA ENTENDER 

Sem reformas, Brasil terá 
depressão econômica 

Brasil desiste de 
candidatura ao BID 

DIZ PAULO GUEDES 
 

FOLHAPRESS 

 

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, afirmou on-
tem (17) que o Brasil vive 
uma recessão econômica 
que poderá virar uma de-
pressão se o programa de 
reformas estruturais não 
avançar. Em evento virtu-
al promovido por uma ins-
tituição de ensino dos Es-
tados Unidos, Guedes dis-
se que o governo está fina-
lizando o programa emer-
gencial criado para minimi-
zar os efeitos da pandemia 
do novo coronavírus e reto-
mará a agenda de reformas. 

O ministro explicou que 
após a crise de saúde, o 
país passa a enfrentar uma 
“segunda onda”, que são 
os efeitos econômicos ge-
rados pela paralisação da 
atividade. “Temos a segun-
da onda, que é o que sobra 
do primeiro choque, que é 
exatamente termos parali-
sado parcialmente a nos-
sa economia e provocamos 
uma recessão, que pode se 
transformar em uma de-

pressão se não lutarmos 
adequadamente”, disse. 

A recessão é uma con-
juntura de declínio da ati-
vidade econômica, carac-
terizada, entre outras coi-
sas, por queda da produ-
ção, aumento do desem-
prego e diminuição dos lu-
cros. Um parâmetro co-
mum diz que dois trimes-
tres consecutivos de retra-
ção do PIB (Produto Inter-
no Bruto) configuram re-
cessão técnica. 

A depressão pode ocorrer 
após uma recessão. Uma 
definição possível fala em 
um ciclo acentuado de de-
clínio da produção, que 
gera não só desemprego 
e queda nos lucros como 
perda média de poder aqui-
sitivo da população. 

Na avaliação de Guedes, 
o país conseguirá quebrar 
essa segunda onda se conti-
nuar reformando o país em 
uma direção liberal. 

“Agora estamos finalizan-
do os nossos programas 
emergenciais e voltando 
para as reformas. E nos 
próximos 60, 90 dias, va-
mos acelerar”, disse. 

VAI APOIAR EUA 
 

Marina Dias 
FOLHAPRESS 

 

Atropelado pelos EUA na 
disputa pela presidência do 
BID (Banco Interamericano 
de Desenvolvimento), o Bra-
sil desistiu de ter um candi-
dato próprio e deve indicar 
apoio a Mauricio Claver-Ca-
rone, nome do governo Do-
nald Trump para o posto.  

O movimento era espe-
rado depois da terça-fei-
ra (16), quando os EUA 
anunciaram Claver-Caro-
ne como candidato, frus-
trando os planos brasilei-
ros e quebrando uma tra-
dição de 60 anos em que 
o comando do banco fica 
nas mãos de um latino-a-
mericano. Pego de surpre-
sa com a costura dos EUA, 
o ministro Paulo Guedes 

(Economia) queria con-
versar com Claver-Carone 
antes de o Brasil se pro-
nunciar sobre a candidatu-
ra americana. 

Enquanto isso, o Itama-
raty preparava uma nota 
com linguagem considera-
da um pouco vaga para 
pessoas que participam das 
tratativas. No texto, divul-
gado na tarde de ontem, o 
governo brasileiro diz que 
“recebeu positivamente o 
anúncio firme” da candida-
tura americana ao coman-
do do BID, mas não fala so-
bre apoio imediato, como 
fizeram Colômbia e Guate-
mala horas antes. 

Trump, por sua vez, já 
deu diversas demonstra-
ções –inclusive a investi-
da no BID– de que seus 
interesses se sobrepõem a 
qualquer acordo com paí-
ses aliados. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IPIXUNA DO PARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
9/2020-300601 – SRP. Tipo menor preço unitário, para Registro de 
Preços para futura e eventual Aquisição de Gêneros alimentícios para 
o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) da Educação 
Básica, do município de Ipixuna do Pará. A abertura será realizada no 
dia 30/06/2020 às 08:30h. O edital estará disponível nos sites: www.
portaldecompraspublicas.com.br e www.ipixunadopara.pa.gov.br.

Antonia Tassila Farias de Araújo - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU/PA 
AVISO DE REABERTURA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
005/2020 - PROCESSO N° 9/2020-2805001 - SRP. Tipo menor 
preço por item, para Registro de Preços para futura e eventual Aquisição 
de Água Mineral, Botijões de Gás GLP 13 Kg, e fornecimento de Recargas 
de Gás GLP 13 Kg, visando atender às necessidades da Prefeitura 
Municipal de Tomé-Açu / PA, e as demais secretarias que compõem a 
esfera administrativa municipal. A Prefeitura municipal de Tomé-Açu/PA 
torna público aos interessados a Reabertura do Pregão em epígrafe. O 
recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será 
no dia 30/06/2020 às 09:00 h no site www.portaldecompraspublicas.com.
br. O Edital estará disponível no referido site.

Hugo Leonardo Pontes - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
AVISO DE REVOGAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Breves 
torna pública a REVOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 009/2020- 
FME, com fundamento no artigo 49 da lei 8.666/93, cujo objeto refere-
se á Aquisição Em Caráter Emergencial, Decorrente da Pandemia de 
Coronavírus (Covid 19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros 
Alimentícios, Para Atender o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – PNAE dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública 
do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Motivo: Necessidade de 
Revisão das Disposições Editalícias e Refazimento da Pesquisa de 
Preços, Devido ao Acatamento de Impugnação. Maiores informações 
poderão ser obtidas no Setor de Licitações, sito à Praça 03 de 
Outubro, nº01, Breves/Pa, horário 08:00hs às 12:00hs, ou através da 
Transparência Municipal de Breves/Pa e Portal TCM/PA.

Antônio Augusto Brasil da Silva - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICPAL DE BARCARENA
AVISO DE INTENÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL 
DE CONTRATO. Referência: contrato nº 20200538, oriundo 
o pregão presencial nº 9-006/2020, cujo objeto é a aquisição de 
componentes eletrônicos necessários para a manutenção preventiva 
e corretiva nos equipamentos que integram o Centro de Controle 
Operacional - CCO. A Prefeitura Municipal de Barcarena/PA, através 
de seu prefeito infra-assinado, em conformidade com a Lei Federal 
nº 8.666/93, torna público a Intenção de Rescindir Unilateralmente o 
CONTRATO Nº 20200538, Oriundo do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
9-006/2020, com fulcro na fundamentação e recomendação expedida 
pelo Procurador Geral do Município de Barcarena/PA, consoante se 
infere de seu parecer jurídico, o qual integra a presente decisão e 
está disponível para vista de qualquer interessado no portal da 

CNPJ nº 05.245.371/0001-57 sobre a intenção desta administração 
pública municipal em rescindir o contrato nº 20200538, no qual 

úteis, nos termos do art. 109, inc. I, alínea “e”, c/c § 1°, da Lei n°. 
8.666/93, a contar da data de publicação deste ato administrativo 

e da ampla defesa, aludidos no art. 78, parágrafo único, da Lei 

o e-mail: pregaoeletronico.pmb@gmail.com, visto que estamos 

do recurso via protocolo ou e-mail, as recorrentes deverão entrar em 

Paulo Sérgio Matos de Alcântara - Prefeito Municipal de Barcarena

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ÓBIDOS/PA

CÓDIGO UASG: 980501
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020/
PMO/SEMED

Processo Administ.: 092/2020/PMO. Regime de 
Execução: Indireta Por Preço Unitário, Critério 
de Julgamento: Menor Preço por Item. Objeto: 
Contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de materiais de construção, visando 
o atendimento das escolas da rede pública 
municipal e Secretaria Municipal de Educação – 
SEMED, durante o exercício de 2020. Abertura: 
01 / 07 /2020, às 09:00h (horário de Brasília/
DF). Local: www.comprasgovernamentais.gov.
br. O Edital e seus anexos encontra-se disponível 
nos sites:  www.comprasgovernamentais.gov.
br; https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico e  
https://obidos.pa.gov.br e na Prefeitura Municipal 
de Óbidos - PA/Setor de Licitação, Rua Dep. 
Raimundo Chaves, 338 – Centro; Fone (93) 
3547-3044;e-mail: cplicitacaopmo@gmail.com, no 
horário de 8h às 13h.

Marisa Mousinho Moda - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
AVISOS DE LICITAÇÃO.  TOMADA DE PREÇOS Nº 
013/2020. A Prefeitura Municipal de Breves, através do Fundo 
Municipal de Educação comunica que no dia 06/07/2020, às 09:00hs 
(horário local), no prédio da Prefeitura Municipal, sito à Praça 03 de 
outubro, nº 01, Centro, Breves, Estado do Pará, estará realizando 
Licitação na Modalidade Tomada de Preços, do tipo menor valor 
global, para Contratação De Empresa De Engenharia Para 
Execução Dos Serviços De Construção Do Ginásio Poliesportivo 
Da Emef Nova Breves/Pa. O Edital encontra-se à disposição dos 
interessados no endereço acima, no horário local de 08:00h as 
14:00h. podendo ser solicitado através do e-mail: cplbreves2013@
hotmail.com, disponível nos sites:  http://www.goobras.tcm.pa.gov.
br/ e https://breves.pa,gov.br. TOMADA DE PREÇOS Nº 
014/2020. A Prefeitura Municipal de Breves, através do Fundo 
Municipal de Educação comunica que no dia 08/07/2020, às 09:00hs 
(horário local), no prédio da Prefeitura Municipal, sito à Praça 03 de 
outubro, nº 01, Centro, Breves, Estado do Pará, estará realizando 
Licitação na Modalidade Tomada de Preços, do tipo menor valor 
global, para Contratação De Empresa De Engenharia Para 
Execução Dos Serviços De Construção Do Ginásio Poliesportivo 
Da Emef Bom Jardim, Zona Rural Do Municipio De Breves/Pa. 
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no endereço 
acima, no horário local de 08:00h as 14:00h. podendo ser solicitado 
através do e-mail: cplbreves2013@hotmail.com, disponível nos 
sites:  http://www.goobras.tcm.pa.gov.br/ e https://breves.pa,gov.
br. CONCORRÊNCIA Nº 001/2020. A Prefeitura Municipal 
de Breves, através do Fundo Municipal de Saúde, comunica 
que no dia 20/07/2020, às 9:00hs (horário local), no prédio da 
Prefeitura Municipal, sito à Praça 03 de outubro, nº 01, Centro, 
Breves, Estado do Pará, estará realizando Licitação na modalidade 
de Concorrência, do tipo menor valor global, para Contratação 
De Empresa De Especializada Para Execução De Serviços De 
Pavimentação De 08 Vias Urbanas (Recurso Próprio) No Município 
De Breves-Pa. O Edital encontra-se à disposição dos interessados 
no endereço acima, no horário local de 08:00h as 12:00h. podendo 
ser solicitado através do e-mail: cplbreves2013@hotmail.com, 
disponível nos siteshttp://www.goobras.tcm.pa.gov.br e https://
breves.pa,gov.br. Queila Meireles Flores - Presidente CPL
AVISO DE ANULAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Breves 
torna público a ANULAÇÃO da Tomada de Preços nº 010/2020, 
Processo Administrativo nº 202002270020-FMS, com fundamento 
no artigo 49 da lei 8.666/93, cujo objeto refere-se á Contratação 
de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de 

de Breves, conforme proposta sismob nº 17298.8000001/19-
003, junto ao Ministério da Saúde. Motivo: Com base no Parecer 
Jurídico produzido, ANULAR A TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020 
/ PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202002270020, eis que eivada 
de ilegalidade em razão da inquestionável frustração do caráter 
competitivo do certame. Maiores informações poderão ser obtidas 
no Setor de Licitações, sito à Praça 03 de Outubro, nº 01 de 2ª a 
6ª feira, das 08:00 às 12:00 horas ou pelo e-mail:cplbreves2013@
hotmail.com. 

Antônio Augusto Brasil da Silva - Prefeito Municipal

Comissão de Pregão

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO PARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO: nº 003/2020. 
Processo nº 006733/2019. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEN-
ÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, IN-
CLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, 
COMPONENTES ELÉTRICOS, ELETRÔNI-
COS E MECÂNICOS NOS ELEVADORES E 
PLATAFORMAS DE PERCURSO INSTALA-
DAS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DO PARÁ. Ínicio do acolhimento das 
propostas: 19/06/2020 às 09h00, Data 
limite para recebimento das Propostas: 
01/07/2020 às 08h29min, Data para 
abertura das propostas: 01/07/2020 às 
08h30min, Data para ínicio da disputa 
de preços: 01/07/2020 às 09h00, Local: 
www.licitacoes-e.com.br. Programa de Tra-
balho: 01.122.1496.8552, Natureza da 
Despesa: 33.90-39, Origem do Recurso: 
Tesouro Estadual. Ordenador de Despe-
sas: Dep. Daniel Barbosa Santos.
O Edital poderá ser obtido nos sites www.
licitacoes-e.com.br e www.alepa.pa.gov.br.
COMISSÃO DE PREGÃO

Comissão de Pregão

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO PARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO: nº 004/2020. 
Processo nº 005930/2019. OBJE-
TO: AQUISIÇÃO DE KITS DE IMPRES-
SÃO DE FOTOS “PICTURE MATE” 
PRINT PACK-T5846, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DO CENTRO DE 
ATENDIMENTO AO CIDADÃO-CAC 
DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO PARÁ. Ínicio do aco-
lhimento das propostas: 19/06/2020 
às 09h00, Data limite para recebi-
mento das Propostas: 02/07/2020 
às 08h29min, Data para abertura das 
propostas: 02/07/2020 às 08h30min, 
Data para ínicio da disputa de preços: 
02/07/2020 às 09h00, Local: www.
licitacoes-e.com.br. Programa de Tra-
balho: 01.031.1496.8776, Natureza 
da Despesa: 33.90-30, Origem do 
Recurso: Tesouro Estadual. Ordena-
dor de Despesas: Dep. Daniel Barbosa 
Santos.
O Edital poderá ser obtido nos sites 
www.licitacoes-e.com.br e www.alepa.
pa.gov.br.
COMISSÃO DE PREGÃO

PORTUENSE FERRAGENS S/A
NIRE nº 15300010781

CNPJ nº 04.912.242/0001-02
Companhia Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores Acionistas da Portuense 
Ferragens S/A (“Portuense” ou “Companhia”) 
convocados a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária que será realizada no dia 
15 de julho de  2020, na sede social da 
Companhia, situada na Travessa Padre 
Eutíquio, nº 1055, bairro de Batista Campos, 
na Cidade de Belém, Estado do Pará, às 9:00 
horas, em primeira convocação, com o objetivo 
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
(a) prestação de contas dos administradores, 
com exame, discussão e votação das 
Demonstrações Financeiras da Sociedade 
relativas ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2019; (b) a destinação 
do resultado do exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2019  c) Eleição dos 
membros do Conselho de  Administração. 
Será facultado ao acionista representante de, 
no mínimo, 0,1 (um décimo) do capital votante, 
requerer a adoção do processo de voto 
múltiplo, conforme determina o Artigo 141 da 
Lei 6404/76; d) Fixação da Remuneração dos 
Membros do Conselho de Administração; e (e) 
Os acionistas serão admitidos à Assembleia 
mediante apresentação de documento de 
identidade contendo foto e os possuidores 
de ações poderão ser representados por 
mandatários que sejam acionistas e não 
pertençam à administração, os quais deverão 
depositar na sede social as suas procurações, 
com antecedência de três dias da data 
marcada para Assembleia. 

Belém, 16 de junho de 2020.
Huascar José Calcuchimac 

de Alencar Fernández
Presidente do Conselho de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 
9-017/2020. Objeto: Registro de preços para eventual e futura 
contratação de empresa especializada na Confecção de Uniformes, Bolsas, 
Chapéus e Botas para os Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de 
Combate Endemias, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), 

suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena, 

e demais anexos. Data de abertura: 01/07/2020 às 09h00min. O Edital 
e seus anexos estarão à disposição dos interessados nos sítios www.
comprasgovernamentais.gov.br (UASG 927872) e www.barcarena.pa.gov.

SEMUSB), sito a Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Ver. João 

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTARÉM
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
008/2020 – SEMSA – UASG 927446. Objeto: Prestação de 
serviços para realização transporte de Material Biológico para atender 

constantes no Edital e seus anexos, por meio do site: www.
comprasgovernamentais.gov.br ou www.santarem.pa.gov.br. Data da 
Disponibilidade do Edital: 18/06/2020. Abertura das Propostas: 01/07/2020 
às 09h00 (Horário Brasília) no site www.comprasgovernamentais.gov.br.

Gledson Esmilly Sousa Bentes - Pregoeiro da PMS

LEILÃO DE VEÍCULOS
O N L I N ESITE: WWW.VIPLEILOES.COM.BR

25 e 26/06/2020 09:00h
Celia Campos

Leiloeira Oficial

Os Editais completos dos leiloes, inclusive com a lista discrimina-
da 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

BRASCOMP COMPENSADOS DO BRASIL S/A
CNPJ/MF N.º 04.737.144/0001-86 NIRE N.º 15300011604

ATA DA 38ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 dias de abril de 2020, às 09:00 horas, no Lote 2, Setor 1, Quadra 3, bairro Distrito Industrial de Ananindeua, Cidade de Ananindeua, Estado 
do Pará, CEP. 67.033.009. PUBLICAÇÕES: 

PRESENÇA DE ACIONISTAS:
Acionistas”. COMPOSIÇÃO DA MESA: ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 

DELIBERAÇÕES PRELIMINARES: 

DELIBERAÇÕES 
TOMADAS:

 
ENCERRAMENTO: 

PREFEITURA MUN. DE 
NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

RETIFICAÇÃO. Na publicação do Extrato de Contrato do Convite 
n° 002/2020/PMNEP-C, veiculado no D.O.U seção 3 pág. 163 e 
DIÁRIO DO PARÁ pág. B8 em 16/06/2020. ONDE SE LÊ: Contratante: 
FUNDEB de Nova Esperança do Piriá/PA. CNPJ: 31.707.561/0001-59; 
LEIA-SE: Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá/PA. CNPJ: 
84.263.862/0001-05. As demais informações continuam inalteradas. 


