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Caixa incluirá gasto com cartório 
e imposto em crédito imobiliário 
Com o objetivo de fomentar o setor de habitação, a Caixa Econômica Federal 
lançou, ontem, medidas para incentivar a contratação de crédito imobiliário 

mas prontos para novos con-
tratos”, disse. 

Além disso, o banco pas-
sará a aderir ao registro ele-
trônico do contrato habita-
cional. Assim, o comprador 
não precisará ir até o cartó-
rio para conseguir o financi-
amento imobiliário. 

Segundo a instituição, 
1.356 cartórios utilizam a 
plataforma, em 14 estados. 
“Temos planos de ampliar 
para todos os estados”, de-
clarou o presidente da Cai-
xa, Pedro Guimarães. 

A iniciativa vale apenas 
para unidades vendidas por 
construtoras. 

A medida diminui o tempo 
médio de registro do imóvel 
de 45 dias para cinco, segun-
do o banco. 

Para as construtoras, a 
Caixa liberou a utilização 
de recursos de repasses e 
de recebíveis no pagamen-
to de encargos de empreen-
dimentos. “O objetivo é dar 
mais liquidez para as com-
panhias”, disse Mahl. 

A medida vale apenas para 
financiamentos com recur-
sos direcionados da poupan-
ça. “Ainda não conseguimos 
integrar com dinheiro do 
FGTS [Fundo de Garantia 

FINANCIAMENTO 
 

Larissa Garcia 
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P ara as famílias, 
o banco anunciou 
que integrará ao 
contrato de finan-

ciamento imobiliário as cus-
tas dos cartórios e o ITBI 
(Impostos de Transmissão 
de Bens Imóveis). 

“É novidade importante, 
alivia despesas da família, 
que não precisarão pegar 
outro tipo de empréstimo 
com taxas mais altas e pra-
zo menor para pagar as des-
pesas”, explicou o vice-pre-
sidente de habitação da Cai-
xa, Jair Mahl. 

A Caixa estima que a me-
dida deve promover alívio 
de R$ 2,5 bilhões às famí-
lias no segundo semestre 
de 2020. O impacto é de 2% 
a 5% por unidade financi-
ada, cerca de R$ 400 mi-
lhões por mês, ou R$ 5 bi-
lhões por ano. 

A instituição fechou 3 mil 
contratos neste formato des-
de abril em fase de testes. 
“Foi um sucesso. As agências 
já estão orientadas e os siste-

Medidas adotadas pela Caixa visam fomentar setor habitacional 
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do Tempo de Serviço] por-
que demanda mudança no 
manual de fomento do fun-
do”, esclareceu o vice-presi-
dente de habitação. 

“Antes, a venda do imóvel 
só servia para pagar o sal-
do devedor do empreendi-
mento, agora poderá ser uti-
lizado para pagar também os 
encargos”, explicou o vice-
presidente. 

FLEXIBILIZAÇÃO 

  Para as incorporadoras, 
a Caixa também flexibilizou 
a comercialização mínima de 
30% para 15% em novos 
empreendimentos, além do 
mínimo de 15% de obra pronta 
para o financiamento. 

 SAIBA MAIS 

Prefeituras podem cobrar ISS 
de serviços não listados em lei 

Drive-thru do INSS receberá 
documentos na pandemia 

IMPOSTO 
 

Thais Carrança 
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Os municípios levaram a 
melhor em um embate anti-
go com contribuintes, graças 
a uma decisão do STF (Su-
premo Tribunal Federal). 

Em sessão virtual con-
cluída na sexta-feira (26), 
o Supremo decidiu que a 
cobrança de ISS (Imposto 
Sobre Serviços) pelas pre-
feituras não precisa ficar 
restrita a lista anexa à lei 
complementar que define 
quais são os serviços sujei-
tos à tributação (Lei Com-
plementar 116/2003). 

Pela decisão, serviços com 
natureza similar aos listados 
também poderão ser tribu-
tados. Os contribuintes de-
fendiam que apenas as ati-
vidades expressamente lista-
das pudessem ser taxadas. A 
tese do STF é de repercus-
são geral, o que obriga que as 
esferas inferiores do Judiciá-

rio respeitem o entendimen-
to da instância máxima. 

Para advogados tributa-
ristas, a decisão do Supre-
mo aumenta a insegurança 
jurídica, pois agora os ju-
ízes deverão analisar, caso 
a caso, quais atividades são 
similares àquelas expressa-
mente listadas. 

Por maioria, em julgamen-
to que teve como relatora a 
ministra Rosa Weber, o tri-
bunal fixou que “é taxativa 
a lista de serviços sujeitos 
ao ISS”, “admitindo-se, con-
tudo, a incidência do tribu-
to sobre as atividades ine-
rentes aos serviços elencados 
em lei, em razão da interpre-
tação extensiva”. 

Douglas Motta, sócio da 
área tributária do Demarest 
Advogados, explica: “A deci-
são do Supremo foi de que 
a lista é taxativa, ou seja, os 
municípios só podem tribu-
tar o que está ali, porém, se 
um serviço tem a mesma na-
tureza do que aquele que está 
na lista, ele pode ser tributa-
do também”, afirma. 

COVID-19 
 

Clayton Castelani 
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Agências do INSS (Insti-
tuto Nacional do Seguro So-
cial) em São Paulo come-
çaram a receber cópias de 
documentos de segurados 
que precisam cumprir exi-
gências para que seus pedi-
dos de benefícios tenham as 
análises concluídas. 

O serviço é inspirado no 
sistema conhecido como 
drive-thru, bastante utili-
zado para a venda de ali-
mentos sem que o consu-
midor precise sair do carro 
e que passou a ser adotado 
por outros segmentos du-
rante a pandemia do novo 
coronavírus. 

No caso do INSS, o cidadão 
encontrará urnas nas portas 
das agências, onde poderá 
deixar um envelope lacrado 
com as cópias dos documen-
tos solicitados pelo órgão. 

A “exigência expressa”, 
como a medida é chamada 
pelo INSS, teve início de for-
ma experimental nesta se-
mana em alguns postos e 
será oficialmente estendida 
a todo o estado de São Paulo 
a partir desta sexta-feira (3). 

Com seus postos de aten-
dimento fechados devido à 
quarentena para desacelerar 
o avanço da Covid-19 e a 
consequente suspensão dos 
prazos para a entrega de do-
cumentos, o INSS paulista 
tem no cumprimento de exi-
gência o seu maior gargalo 
para a conclusão das análi-
ses de benefícios. 

Decisão sobre correção trabalhista é polêmica 
JUSTIÇA 

 
William Castanho 
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Uma nova decisão do mi-

nistro Gilmar Mendes, do 
STF (Supremo Tribunal Fe-
deral), ampliou a polêmica 
em torno do índice aplicado 

em correção monetária em 
ações trabalhistas. O despa-
cho é desta quarta-feira (1º). 

No sábado (27), Gilmar 
mandou suspender todos os 
processos relacionados ao 
tema. A medida desde então 
deu um nó na Justiça do Tra-
balho. Agora, ele afirmou que 
as ações prosseguem, mas so-
mente as que usam a TR, hoje 

zerada. Ele vetou a aplicação 
IPCA-E -um índice mais van-
tajoso para o empregado. 

Como negou o pedido para 
reformar a decisão, con-
forme solicitado pela PGR 
(Procuradoria-Geral da Re-
pública), a confusão pros-
segue. Segundo ele, a limi-
nar anterior continua váli-
da em sua totalidade. 

Na prática, quase todas as 
ações exigem correção. Ela 
incide sobre indenizações de 
horas extras, férias, depósitos 
no FGTS ou 13º salário. A 
TR, como determina a refor-
ma trabalhista de 2017, tem 
sido ignorada por magistra-
dos. Além da correção mone-
tária, o empregado tem direito 
a 1% de juro de mora por mês.  

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

ATA DA 42ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DATA, HORA E LOCAL: Aos 05 dias de maio de 2020, às 9:00 horas, no Lote 2,Setor 1, Quadra 
3, bairro Distrito Industrial de Ananindeua. Cidade de Ananindeua Estado do Pará, CEP. 67.033.009. 
CONVOCAÇÃO: Dispensada, considerando o aviso prévio e a presença de 100% (cem por cento) dos 
acionistas. PRESENÇA DE ACIONISTAS: Representando 100% (cem por cento) do Capital Social 
votante, conforme assinaturas lançadas no livro de “Presenças de Acionistas”. COMPOSIÇÃO DA 
MESA: Presidente: Edson Isfer e Secretária: Mayara Roth Isfer Osna. ORDEM DO DIA: 1. Deliberação 
acerca da alteração do Estatuto Social, em sua Cláusula 4ª, visando a formalizar o aumento do capital social 
em R$ 2.145.237,26 (dois milhões cento e quarenta e cinco mil duzentos e trinta e sete reais e vinte e seis 
centavos), conforme aprovado em AGO. DELIBERAÇÕES PRELIMINARES: Preliminarmente, os 
acionistas deliberaram o seguinte: a) autorizaram a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, conforme 
permissivo legal contido no artigo 130, § 1º, da Lei n.º 6.404/76; b) vedaram o acesso de qualquer pessoa 
distinta das pessoas dos acionistas e/ou de seu advogado, regularmente constituído para esta assembléia, 
dos membros do Conselho Fiscal, dos auditores independentes, ou de pessoas expressamente autorizadas 
por esta Assembléia Geral Ordinária que possam auxiliar na realização das atividades. DELIBERAÇÕES 
TOMADAS:
revisão da deliberação tomada em AGO, no que se refere à destinação de R$ 2.145.237,26 (dois milhões cento 
e quarenta e cinco mil duzentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos) para a capitalização da Companhia. 
Propõe-se, assim que referido valor seja destinado a conta de reserva de lucros para futuro aumento de capital 
social. Após discussões, a proposta foi aprovada pela unanimidade dos presentes, com voto apartado da 
acionista Sila Zugman Calderoni. Resta prejudicado, assim, o item 1 da ordem do dia. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo, foram encerrados os trabalhos para a lavratura da presente ata – em dez vias – que, após 
lida, foi aprovada por todos os acionistas presentes, com apresentação de voto em apartado pela acionista Sila 
Zugman Calderoni, arquivado na sede da companhia. Curitiba, 05 de maio de 2020. ARQUIVAMENTO: A 
presente ata em seu inteiro teor foi registrada na Junta Comercial do Estado do Pará em 19/06/2020 sob nº. 
20000658661 protocolo nº. 204292646 de 15/06/2020, chancela 49290018866701.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 
9-035/2020. Objeto: Registro de preços para eventual e futura 
aquisição de materiais de construção, elétricos, de proteção e segurança, 

infraestrutura e desenvolvimento urbano - SEMDUR, conforme termo de 
referência e demais anexos; Abertura: 16/07/2020 às 09h00min; O Edital 
e seus anexos estarão à disposição dos interessados nos sítios www.
comprasgovernamentais.com.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, 
438 - Altos – Bairro Comercial no horário das 08h00min às 13h00min.

Maria Cecilia Zacaron S do Carmo - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
EXTRATOS DE CARTA CONTRATOS. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DE ADESÃO N° 002/9-073/2019. 
Processo Licitatório Pregão Presencial n°. 9-073/2019. Contrato 
n° 20200653 Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena 
e SEICOMTUR Contratado: MMD Pinheiro Neto Comércio De 
Móveis Eireli- Epp, CNPJ nº 16.836.634/0001-19. Objeto: Aquisição 
De Materiais Diversos Dos Tipos: Material De Expediente. 
Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 294 dias. Valor Total: 
R$ 6.012,09. Dotação orçamentária: 40; 4040; 04.122.0074.2.182; 
23.691.0023.2.185; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.16; 3.3.90.30.17; 
3.3.90.30.26; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.33; 4.4.90.52.35; 
4.4.90.52.42.  Assinatura: 03/04/2020. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DE ADESÃO N° 002/9-073/2019. 
Processo Licitatório Pregão Presencial n°. 9-073/2019. Contrato 
n° 20200654 Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena 
e SEICOMTUR Contratado: R CARDOSO DIAS EPP, CNPJ nº 
05.245.371/0001-57. Objeto: Aquisição De Materiais Diversos 
Dos Tipos: Informática, Expediente. Fundamento Legal: Lei nº. 
8.666/93. Vigência: 294 dias. Valor Total: R$ 32.983,39. Dotação 
orçamentária: 40; 4040; 04.122.0074.2.182; 23.691.0023.2.185; 
3.3.90.30.00; 3.3.90.30.16; 3.3.90.30.17; 3.3.90.30.26; 
4.4.90.52.00; 4.4.90.52.30; 4.4.90.52.33; 4.4.90.52.35; 
4.4.90.52.42.  Assinatura: 03/04/2020. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DE ADESÃO N° 002/9-073/2019. 
Processo Licitatório Pregão Presencial n°. 9-073/2019. Contrato 
n° 20200655 Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e 
SEICOMTUR Contratado: E do S Macedo da Silva- Epp, CNPJ nº 
02.525.328/0001-57. Objeto: Aquisição De Materiais Diversos Dos 
Tipos: Informática, Áudio, Vídeo, Expediente, Eletrônicos, Tecidos 
E Aviamentos, Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 
294 dias. Valor Total: R$ 17.301,13. Dotação orçamentária: 40; 
4040; 04.122.0074.2.182; 23.691.0023.2.185; 3.3.90.30.00; 
3.3.90.30.16; 3.3.90.30.17;3.3.90.30.19; 4.4.90.52.00; 
4.4.90.52.30; 4.4.90.52.35; 4.4.90.52.42.  Assinatura: 03/04/2020. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO N° 
002/9-073/2019. Processo Licitatório Pregão Presencial n°. 
9-073/2019. Contrato n° 20200656 Contratantes: Prefeitura 
Municipal de Barcarena e SEICOMTUR Contratado J R Alves 
Costa Eireli Me, CNPJ nº 10.459.614/0001-90. Objeto: Aquisição 
De Materiais Diversos dos Tipos: Material de Expediente e 
Informatica. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 
294 dias. Valor Total: R$ 3.807,10. Dotação orçamentária: 40; 
4040; 04.122.0074.2.182; 23.691.0023.2.185; 3.3.90.30.00; 
3.3.90.30.16; 3.3.90.30.17.  Assinatura: 30/03/2020.

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE INTENÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL 
DE CONTRATO. REFERÊNCIA: contrato nº 20200156, 
oriundo o pregão presencial nº 9-097/2019, cujo objeto é a 
aquisição de material de consumo e permanente para projetos 
de música, dança e esporte para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Assistência Social. A Prefeitura Municipal 
de Barcarena/PA, através do Secretário interino infra-assinado, 
em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, torna público a 
intenção de rescindir Unilateralemnte o CONTRATO Nº 20200156, 
Oriundo do PREGÃO PRESENCIAL Nº 9-097/2019, 
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 

nº 05.245.371/0001-57 sobre a intenção desta administração 
pública municipal em rescindir o contrato nº 20200156, 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 

ampla defesa, aludidos no art. 78, parágrafo único, da Lei 8.666/93, 

pregaoeletronico.pmb@gmail.com.

AVISO DE INTENÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL 
DE CONTRATO. REFERÊNCIA: contrato nº 20200436, 
oriundo o pregão eletrônico nº 9-089/2019, cujo objeto é a aquisição 

Secretaria Municipal de Assistência Social. A Prefeitura Municipal 
de Barcarena/PA, através do Secretário interino infra-assinado, 
em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, torna público a 
intenção de rescindir Unilateralemnte o CONTRATO Nº 20200436, 
Oriundo do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-089/2019, 
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 

pública municipal em rescindir o contrato nº 20200436, 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 

ampla defesa, aludidos no art. 78, parágrafo único, da Lei 8.666/93, 

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

Secretário Interino de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 
9-034/2020. Objeto: aquisição de equipamentos agrícolas para auxiliar 
a agro extrativismo comunitário no município de Barcarena/PA. Abertura: 
16/07/2020 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.

Rutilene de Oliveira do Nascimento - Pregoeira Suplente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
EXTRATO DE CONTRATO. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 080/2020. Processo Licitatório Pregão 
Eletrônico n°. 9-013/2020. Contrato n° 20200922. Contratantes: 
Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMED. Contratado: JHC 
GHEDES JUNIOR, CNPJ nº 20.647.768/0001-69. Objeto: Prestação 
de serviços de instalação e manutenção preventiva e/ou corretiva 
com fornecimento de peças de aparelhos condicionadores de ar 
frio, freezers, refrigeradores, frigobares e bebedouros para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 
Desenvolvimento Social de Barcarena/PA. Fundamento Legal: Lei nº. 
8.666/93. Vigência: 195 dias. Valor Total: R$ 1.242.424,00. Dotação 
orçamentária: 18; 1812; 12.122.0074.2.137; 1813; 12.361.0035.2.155; 
12.365.0035.2.157; 12.366.0035.2.159; 12.637.0038.1.106; 1814; 
12.361.0035.2.163; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.25; 3.3.90.30.26; 
3.3.90.39.00.3.3.90.39.17; Assinatura: 08/06/2020.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 
N° 9-033/2020. Objeto: Registro de preços para aquisição de 
equipamentos e material de proteção e higiene para o Combate ao 
COVID – 19 nas Unidades de Ensino no Município de Barcarena/
Pa, em conformidade com seu termo de referência e demais anexos. 
Abertura: 10/07/2020 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 Silva Quaresma - Pregoeira da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE INTENÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL 
DE CONTRATO. REFERÊNCIA: contrato nº 20200609, oriundo 
do processo de adesão ao pregão presencial n°. 9-073/2019, cujo 
objeto é a aquisição de materiais diversos do tipo: informática, 
expediente, para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico. A Prefeitura 
Municipal de Barcarena/PA, através da Secretária infra-assinada, em 
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, torna público a intenção 
de rescindir unilateralmente o CONTRATO Nº 20200609, Oriundo do 
PROCESSO DE ADESÃO AO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 9-073/2019, 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 

nº 05.245.371/0001-57 sobre a intenção desta administração pública 

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 na Imprensa 

aludidos no art. 78, parágrafo único, da Lei 8.666/93, tudo para 

Licitações e Contratos, cujo endereço consta no rodapé, das 08:00 as 

Ambiente e Desenvolvimento Econômico

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO 
ELETRÔNICO – SRP Nº 002/2020. Objeto: Contratação de 
Empresa Especializada para o fornecimento material de construção 
para atender as Secretarias e Fundos Municipais que compõem 
a Prefeitura Municipal de Breves/Pa. Vencedoras: B. da S. Braga 
- Me –CNPJ: 24.635.331/0001-66; Valor R$ 1.994.422,04 (Hum 
milhão , novecentos e noventa e quatro reais e quatro centavos ); 
J N C Correa E Carvalho Ltda- Me – CNPJ : 03.698.468/0001-90, 
Valor R$ 1.341.059,95 (Hum milhão , trezentos e quarenta e um 
reais e noventa e cinco centavos ); J. F. C. De Correa Eireli -Epp/
SS – CNPJ:  16.766.282/0001-72, Valor : R$ 313.235,76 (Trezentos 
e treze mil, duzentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos) 
; J.E De Oliveira Rodrigues - Epp/SS –CNPJ:  17.142.432/0001-30, 
Valor R$ 219.836,36 (Duzentos e dezenove reais, oitocentos e trinta 
e seis reais e trinta e seis  centavos); Total Comercio de Material de 
Construção Eireli - Ltda/Eireli – CNPJ :  28.487.431/0001-43, Valor  
R$ 399.757,18 (Trezentos e noventa e nove reais , setecentos e 
cinquenta e sete reais e dezoito centavos). 

Antônio Augusto Brasil da Silva - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
EXTRATOS DE CONTRATOS. CONTRATO Nº 
3003001-2020. Dispensa Nº 7/2020-010. Contratante: 
Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: F. 
Cardoso e Cia Ltda sob o CNPJ nº 04.949.905/0001-63 Objeto: 
Aquisição de um ventilador pulmonar para leitos hospitalares, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 
Fundamento Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979/2020 e subsidiariamente 
na Lei nº 8.666/93. Vigência: 120 (cento e vinte) dias. Valor Global: 
R$ 92.000,00. Data de Assinatura: 30/03/2020. CONTRATO Nº 
1805003/2020. DISPENSA 7/2020-021. Objeto: Aquisição de 
Material Hospitalar, para medidas de enfrentamento a Pandemia 
do COVID-19, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde. Empresa: Cristalfarma Comércio Representação 
Importação e Exportação Ltda CNPJ sob o nº 05.003.408/0001-30 
Valor Global: 142.000,00. Vigência: 90 (noventa) dias. Fund. Legal: 
Art. 4º da Lei 13.979/2020. Assinatura: 18/05/2020. 
RETIFICAÇÃO. Na publicação circulada no dia 01/07/2020 
no DOE/PA página 71, D.O.U seção 3, pág. 198 e Diário do Pará 
B12 referente a Aviso de Extrato de Contrato nº 1404001-2020. 
DISPENSA 7/2020/013, ONDE SE LÊ: CNPJ 07.313.973/0001-20, 

AVISO DE RATIFICAÇÃO. DISPENSA Nº 7/2020-
010. Objeto: Aquisição de um ventilador pulmonar para leitos 
hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979/2020 e 
subsidiariamente na Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: 120(cento e vinte) 
dias. Valor Global: R$ 92.000,00 RATIFICAÇÃO EM: 24/03/2020. 
DISPENSA Nº 7/2020-021. Objeto: Aquisição de testes 
rápidos para o coronavírus (Sars-CoV-2) e máscaras faciais de 
proteção, como apoio para a avaliação do estado imunológico de 
pacientes que apresentem sintomas da Covid-19, como medida de 
enfrentamento a Pandemia do COVID-19. Fundamento Legal: Art. 
4º da Lei 13.979/2020. Vigência: 90 (noventa) dias. Valor Global: 
R$ 142.000,00 RATIFICAÇÃO EM: 13/05/2020. Francisco Ferreira 
Freitas - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA. O Município de 
Capanema/Prefeitura Municipal, por intermédio de sua Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação, informa que a TOMADA 
DE PREÇO 001/2020, para a contratação de empresa 
especializada para construção de uma praça, com monumento 
do Cristo no município de Capanema/PA, com abertura no dia 
01/07/2020 às 9:00hs. Foi declarado DESERTO por nenhum 
licitante comparecer. Henie Maria Neves de Sousa - Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação.
AVISO DE RESCISÃO. Termo de Rescisão do Contrato 
n° 3003001-2020. Contratante: Município de Capanema/
Prefeitura Municipal; Contratada: F. Cardoso E Cia Ltda, CNPJ 
nº 04.949.905/0001-63; Objeto: Aquisição de um ventilador 
Pulmonar para leitos hospitalares para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde; Fundamento Legal: Art. 79, 
inciso II da Lei n°. 8.666/1993; Assinatura: 30/03/2020. 

Francisco Ferreira Freitas - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
9/2020-150701 – SRP. Tipo menor preço unitário, para Prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva de Motobombas e quadros 
de comando eletrônicos, visando atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Ipixuna do Pará e demais secretarias que compõem a esfera 
administrativa municipal. A abertura será realizada no dia 15/07/2020 às 
08:30 h. O edital estará disponível no www.portaldecompraspublicas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
PP.002.2020.PMM.SEDURB. Órgão: Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDURB / Prefeitura 
Municipal de Mocajuba - PMM. Objeto: Aquisição de Peças, óleos 
e derivados destinados à manutenção e conservação dos veículos e 
máquinas pesadas que compõem a frota da Prefeitura Municipal de 
Mocajuba/Pa. Data, Hora e Local de Abertura: 15 de Julho de 2020 
às 11h00mm, na Sala da Divisão de Licitação, localizada na Sede da 
Prefeitura Municipal, situada à Rua Siqueira Mendes, nº 45, Centro, 
Município de Mocajuba/Pará.  Edital e Informações: de 2ª a 6ª feira (dias 
úteis), das 08h00mm às 12h00mm, na Sala da Divisão de Licitação, 
situada no mesmo endereço supracitado, onde o Edital poderá ser 
obtido isento de qualquer taxa, mediante apresentação de mídia (CD-

Transparência no site do TCM/PA.
Emerson Evandro de Araújo Braga - Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
010/2020 – SEMSA – UASG 927446/EVENTO DE 
REABERTURA. Objeto Aquisição de equipamentos de informática 
para implantação do prontuário eletrônico nas UBS da Área Urbana 

Edital e seus anexos, por meio do site: www.comprasgovernamentais.
gov.br ou www.santarem.pa.gov.br. Evento de Reabertura com a 
Contagem de Prazo: Readequação do Edital, Termo de Referência e 
seus Anexos. Abertura das Propostas: 17/07/2020 às 10:00 (Horário 
Brasília) no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Gledson 
Esmilly Sousa Bentes - Pregoeiro da PMS.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
021/2020 – SEMSA – UASG 927446. Objeto: Aquisição de 
medicamentos e correlatos para suprir as necessidades da Hiperdia, 
Saúde Mental, Insulinos Dependentes, CAP´S, C.R. Idoso e C.R. 
Mulher, Setoriais da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém, 

meio do site: www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.santarem.
pa.gov.br. Data da Disponibilidade do Edital: 03/07/2020. Abertura 
das Propostas: 16/07/2020 às 09h00 (Horário Brasília) no site www.
comprasgovernamentais.gov.br.

Gledson Esmilly Sousa Bentes - Pregoeiro da PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
002/2020 - PROCESSO N° 9/2020-2404001/ REABERTURA. 
Tipo menor preço global, para Contratação de empresa especializada 
para Realizar ações de educação em saúde ambiental voltadas para a 
educação ambiental e gestão dos resíduos sólidos junto aos moradores 
das comunidades alvos do projeto (Área rural (Comunidade Água 
Branca), Itabocal Ponte (Área Quilombola), Bairros (Portelinha e Bairro 
de Fátima (Tomé-Açu) e Bairro da Torre (Quatro Bocas), no município 
de Tomé-Açu / PA, conforme recursos provenientes de Convênio com a 
FUNASA nº 0609/19. 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 
15/07/2020 às 09:00 h no site www.portaldecompraspublicas.com.br. O 
Edital estará disponível no referido site.

Hugo Leonardo Pontes - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TRACUATEUA

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de 
Tracuateua, torna público que fará realizar através do seu 
Pregoeiro, sediada na Av. Mario Nogueira de Sousa, s/n, 
Centro, Tracuateua/PA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
002/2020, tipo menor preço por item, objeto: aquisição 
de Equipamentos Agrícolas 01 Grade Aradora, 01 Grade 
Niveladora e 02 Carretas Basculantes com o objeto do 
Convênio n° 886954/2019, junto ao Ministério da Agricultura 
e Abastecimentos. Dia 16/07/2020, às 10:00hs. Informações: 
no horário das 08:00 as 13:00hs de segunda a quinta-feira, 
no endereço supracitado. E-mail: cpltracuateua18@gmail.
com. Edital: https://www.tcm.pa.gov.br, https://tracuateua.
pa.gov.br e https://www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Tamariz Cavalcante e Mello Filho - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
EXTRATO DE CONTRATO. TOMADA DE PREÇOS Nº 
006/2020. Objeto: Contratação de empresa para construção de muros 
de alvenarias das escolas da zona rural e urbana no município de 
Viseu. Contratada: Construtora Norte Alfa Ltda - Epp com o CNPJ sob 
o nº 17.199.057/0001-64 Contrato nº 074/2020. Valor Total: 838.037,96 
(oitocentos e trinta e oito mil, trinta e sete reais e noventa e seis centavos). 
Vigência: 13 de abril a 13 de outubro 2020.

07/07/20 10:00  Wirna Campos
   Leiloeira Oficial- Online

LEILÃO DE VEÍCULOS

Os Editais completos dos leilões, 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.

WWW.VIPLEILOES.COM.BR

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Pelo presente edital, na qualidade de Notário e Registrador Interino do 
Cartório do Único Ofício de Rondon do Pará, localizado Rua Bahia, n° 
426 - Centro - Rondon do Pará/PA - CEP: 68.638-000, em conformidade 
com o Art. 26 da Lei 9.514/97, em atendimento ao requerimento do 
BANCO BRADESCO S/A, através do requerimento de intimação 
datado de 07 de maio de 2020, referente ao Instrumento Particular de 
Financiamento para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição 
de Alienação Fiduciária entre outras avenças nº 931090-8, formalizado 
em 25/10/2018, referente à alienação do imóvel, registrada no R-02 
da matricula 8.219 INTIMADO o devedor 

JOANILSO PAIXÃO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, 
autônomo, portador da carteira de identidade RG número 2769995/
SSP/PE e do CPF/MF número 622.683.502-82, residente e domiciliado 
na RUA CASTELO BRANCO, 799, Centro, Rondon do Pará-PA e RUA 
CRISTO REDENTOR, 569, bairro Gusmão,  Rondon do Pará-PA, CEP 
68638-000, a efetuar a purga do débito das parcelas vencidas, no valor 
de R$-4.446,34 (Quatro Mil quatrocentos e quarenta e seis Reais e trinta 
e quatro centavos), referente às parcelas vencidas de 06 de janeiro de 
2020 a 06 de maio de 2020, calculado conforme demonstrativo de débito, 
que será enviado após o deferimento deste, devido à sua projeção e 
ainda será atualizado no momento do pagamento juntamente com as 
custas cartoriais, e os encargos que vencerem nesse período, no prazo 
improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da última 

monetária, aos juros de mora e as despesas de cobrança até a data 
do efetivo pagamento, somando-se também, o(s) encargo(s) que 

estipulado, garante o direito de Consolidação da Propriedade do imóvel 

inciso 4 do art. 26 da Lei 9.514/97. 
Rondon do Pará, 22 de junho de 2020.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

da Lei 9.514/1997
FRG Urbanismo Belém S/A - SPE

10.696
Lote 30, 

Quadra nº 11, Alameda dos Bacuris, Condomínio 
Urbanístico Jardins Marselha, Avenida Atheon 
Santana, nº 05, Bairro: Reserva Jardins, Marituba/
PA INTIMA RICARDO CARDOSO DE FREITAS


