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Há espaço para reforma 
tributária ampla no País 
OPINIÃO 

 
Thais Carrança 
 

FOLHAPRESS 

 

Especialistas em tributa-
ção veem um ambiente fa-
vorável para uma reforma 
ampla dos impostos sobre 
consumo no país, mesmo 
diante da crise econômica 
gerada pela pandemia e da 
proposta reduzida de re-
forma apresentada pelo go-
verno na última semana. 

Segundo tributaristas, há 
um consenso entre estados 
e crescente apoio entre mu-
nicípios pequenos e médios 
para uma unificação dos im-
postos em um único IVA 
(Imposto sobre Valor Agre-
gado), modelo que já é ado-
tado hoje por 168 países. 

Eurico de Santi, profes-
sor da FGV Direito de 
São Paulo e diretor do 
CCiF (Centro de Cidada-
nia Fiscal), cita ao menos 
quatro motivos que ex-
plicam, na sua visão, esse 
ambiente favorável. 

O primeiro deles, diz San-
ti, é o espólio da guerra fis-
cal que envolveu os estados 
nos últimos 50 anos. Com 
a concessão de benefícios 
para atrair indústrias dos 
mais diversos setores, os es-
tados acabaram corroendo 
sua própria base de arreca-
dação de ICMS, impostos 
que travou negociações de 
reformas anteriores. 

Um segundo fator, se-
gundo o tributarista, é a 
crescente desmaterializa-
ção da economia, que au-
mentou a base de tribu-
tação dos municípios, res-
ponsáveis pela arrecadação 
do ISS (Imposto Sobre Ser-
viços), reduzindo a base 

das unidades da federação. 
Diante desses dois pon-

tos, a proposta de cria-
ção de um IBS (Impos-
to sobre Bens e Servi-
ços) como contida na PEC 
45 da Câmara -idealizada 
pelo CCiF- aumenta a base 
tributária dos estados, que 
passam também a tributar 
serviços. Já para os muni-
cípios, a base de arrecada-
ção igualmente cresceria, 
pois eles passam a tributar 
também mercadorias. 

Os municípios de gran-
des capitais resistem ao 
modelo, por temerem per-
der receitas com a tribu-
tação sobre serviços nessa 
economia digitalizada, res-
salva o tributarista. 

Ele destaca, porém, como 
um quarto ponto, que es-
tados do Norte e Nordes-
te também se beneficiari-
am do modelo de tributa-
ção no destino contido na 
proposta de reforma da Câ-
mara, pois produtos produ-
zidos no Sul e Sudeste e 
consumidos nas demais re-
giões seriam tributados na 
ponta do consumo. 

“Isso cria uma brutal 
desconcentração da ar-
recadação para os esta-
dos consumidores e não 
industrializados e nem 
prestadores de serviço”, 
diz Santi, reconhecendo, 
porém, que esses esta-
dos perdem instrumentos 
de incentivo fiscais para 
atração de investimentos. 

Para Eduardo Fleury, só-
cio do FCR Law - Fleury, 
Coimbra & Rhomberg Ad-
vogados, a crise e a propos-
ta do governo, podem iro-
nicamente se converter em 
fatores favoráveis à uma re-
forma ampla dos impostos 
sobre consumo no país. 

Equipe de Guedes tem terceira 
baixa em menos de um mês 
O ministro da Economia, Paulo Guedes, irá sofrer a terceira baixa na sua 
equipe apenas no mês de julho: o diretor Caio Megale pediu demissão 

dade de São Paulo no iní-
cio da gestão do atual pre-
feito da capital paulista, 
Bruno Covas (PSDB). Par-
ticipou também da equi-
pe de transição do gover-
no Jair Bolsonaro, após as 
eleições de 2018. 

No Ministério da Econo-
mia, Megale ocupou três 
funções diferentes desde 
janeiro de 2019. Primei-
ro, ele assumiu a secreta-
ria de Desenvolvimento da 
Indústria Comércio, Servi-
ços e Inovação, com o ob-
jetivo de fazer a ponte en-
tre o ministério e o se-
tor privado. O cargo era 
subordinado ao secretário 

especial de Produtividade 
Emprego e Competitivida-
de, Carlos da Costa. 

Ainda no ano passado, ele 
deixou a secretaria e pas-
sou a ser assessor especial de 
Guedes, responsável por fa-
zer a interlocução do minis-
tério com o setor produtivo. 

Em janeiro deste ano, 
Megale deixou esse car-
go e passou a ser dire-
tor de programas da se-
cretaria de Fazenda, co-
mandada por Waldery Ro-
drigues. No posto, ajudou 
a negociar a proposta de 
socorro a estados e muni-
cípios por conta da crise 
causada pelo coronavírus. 

DEMISSÃO 
 

Manoel Ventura 
 

AGÊNCIA GLOBO 

 

O  ministro da Eco-
nomia, Paulo 
Guedes, irá so-
frer a terceira 

baixa na sua equipe ape-
nas no mês de julho. O di-
retor da Secretaria de Fa-
zenda da pasta Caio Mega-
le pediu para deixar o car-
go. Ele comunicou interna-
mente que irá sair do posto 
até a próxima sexta-feira e 
voltar ao setor privado. 

A saída de Megale se 
soma aos pedidos de exo-
neração do presidente do 
Banco do Brasil, Rubem 
Novaes, anunciado na sex-
ta-feira, e do secretário do 
Tesouro Nacional, Mansu-
eto Almeida, no início do 
mês. Mansueto foi substi-
tuído por Bruno Funchal e 
o novo presidente do BB 
ainda não foi anunciado. 

Megale disse a pessoas 
próximas que decidiu dei-
xar o cargo por motivos 
pessoais. Ele morava num 
hotel em Brasília e queria 
voltar para próximo da fa-
mília, em São Paulo. 

O economista avaliou que 
seu ciclo no setor público 
se encerrou. Ainda não há 
definição sobre quem assu-
mirá a sua vaga. 

Antes de ir para o gover-
no federal, Megale foi se-
cretário de Fazenda da ci-

Paulo Guedes sofrer á a terceira baixa na sua equipe apenas no mês de julho  
FOTO: WILSON DIAS/AGENCIA BRASIL 

Numa entrevista, na sema-
na passada, defendeu que o 
socorro foi mais que sufici-
ente para compensar a que-
da de arrecadação dos esta-
dos durante a pandemia. 

PEDIDO DE  DEMISSÃO 

  O diretor da Secretaria 
de Fazenda do Ministério da 
Economia, Caio Megale pediu 
para deixar o cargo. Comunicou 
internamente que irá sair do 
posto até a próxima sexta-feira e 
voltar ao setor privado. 

 PARA ENTENDER 

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ALTAMIRA
EXTRATO DE PRIMEIRO 

TERMO ADITIVO
PREGÃO PRESENCIAL 

SRP Nº 007/2020 
PARTES: CONTRATO Nº. 144/2020 - 
CONTRATANTE – MUNICIPIO DE ALTAMIRA 
(Prefeitura Municipal de Altamira) – CNPJ: 
05.263.116/0001-37; CONTRATO Nº. 
145/2020 - CONTRATANTE – FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTAMIRA – 
CNPJ: 28.553.049/0001-90 e CONTRATO Nº. 
146/2020 - CONTRATANTE – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 
DE ALTAMIRA – CNPJ: 28.546.334/0001-
84 – CONTRATADO – H. V. CARDOZO 
EIRELI (ARENITO AREIAL LOCAÇÕES E 
CONSTRUÇÕES) - CNPJ: 26.504.674/0001-
17; OBJETO: Fornecimento de materiais 
de construção diversos, elétricos e epi’s; 

administrativos nº. 144, 145 e 146/2020 - 
Pregão Presencial SRP nº. 007/2020, mediante 
a alteração de dados do contratado, conforme 
Art. 58, inciso I da Lei Federal nº. 8.666/93, a: 
CONTRATADA passa a ser: G. E. N. CUNHA 
EIRELI (ARENITO AREIAL LOCAÇÕES E 
CONSTRUÇÕES) – CNPJ: 26.504.674/0001-
17 e sua representação passa a ser exercida 
pelo seu proprietário Sr. GENNILLDO ERLY 
NEVES CUNHA, Portado do RG:  6493144 PC/
PA e CPF: 009.553.302-89; ASSINATURA DO 
TERMO ADITIVO DE CONTRATO: 21/07/2020.

BRASCOMP COMPENSADOS 
DO BRASIL S/A CNPJ 
04.737.144/0007-71. Torna público 
que recebeu da SEMAS a AUTEF 
273525/2020, com validade até 
20/07/2022, para atividade de Plano de 
Manejo Florestal em regime de manejo 
sustentável, na área da Fazenda Terra 
Alta, no município de Portel-Pará.

G. DIAS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ (“RFB”) 14.275268/0001-40  NIRE (“JUCEPA”) 15 3 00019214

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2.020.

DATA, LOCAL E HORA: Aos doze dias do mês de julho do ano dois mil e vinte (“12/07/2020”), às 14:30min, reuniram-se em Reunião de vídeo conferência, 
dado ao momento de proibição às reuniões presenciais, causado pela pandemia existente da Covid-19, os Acionistas da Sociedade Anônima de capital fechado 
denominada G. DIAS PARTICIPAÇÕES S.A., pessoa jurídica de direito privado com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do 
Estado do Pará (“JUCEPA”) sob Nire nº 15 3 00019214 em 03 de agosto de 2011 e inscrita no CNPJ (‘RFB”) sob nº 14.275.268/0001-40. 
CONVOCAÇÃO E MESA: Ficou esclarecido que não havia necessidade de convocação formal diante da participação dos acionistas que representam a 
totalidade das Ações que compõe o capital social da sociedade, declarando terem sido regularmente convocados, estando cientes da data, local e matérias objeto da 
reunião, nos termos do § 2º do Artigo 1.072 da Lei 10.406/2002 (“Código Civil”), sob a Presidência do Sr. Nathan Rodrigues Dias que convidou a mim, Breno 
Rodrigues Dias para secretariar a reunião.
PRESENÇA: Nos termos do que dispõe o Art. 1.074 do Código Civil, instalou-se a presente Assembleia Geral em primeira convocação, reunindo-se os 
representantes de 100% das Ações que compõe o capital social da Sociedade, a saber: JOÃO DIAS DA SILVA, brasileiro, natural de São Luiz de Montes Belos 
– GO, casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, portador da cédula de identidade nº 6155286 – SSP/PA e CPF/MF nº 190.067.131-04, residente 
e domiciliado em Belém, capital do Estado do Pará, à Avenida Pedro Alvares Cabral, nº 264, Apto. 1401 – Edifício Double View – Bairro do Umarizal - CEP 66.050-400; 
ARACY RODRIGUES GONÇALVES, brasileira, natural de Jataí - GO, casada em regime de Comunhão Parcial de Bens, empresária, portadora da cédula 
de identidade nº 856324 – SSP/GO e CPF/MF nº 166.539.632-68, residente e domiciliada em Belém, capital do Estado do Pará, à Avenida Pedro Alvares Cabral, nº 
264, Apto. 1401 – Edifício Double View – Bairro do Umarizal - CEP 66.050-400; NATHAN RODRIGUES DIAS, brasileiro, natural de Altamira - PA, casado em 
regime de Separação total de bens, administrador, portador da cédula de identidade nº 4003660 – SSP/PA e CPF/MF nº 784.601.232-00, residente e domiciliado em 
Belém, capital do Estado do Pará, à Travessa D. Romualdo de Seixas, nº 1316 – Edifício Umarizal, apto. 1102, no bairro do Umarizal – CEP 66.055-200; BRENO 
RODRIGUES DIAS, brasileiro, natural de Altamira - PA, casado em regime de Separação total de bens, administrador, portador da cédula de identidade nº 
4003668 – SSP/PA e CPF/MF nº 849.678.462-20, residente e domiciliado em Belém, capital do Estado do Pará, à Avenida Conselheiro Furtado, nº 1625, apto. 701, 
no bairro de Nazaré – CEP 66.040-100 e THAIS RODRIGUES DIAS TABOSA, brasileira, natural de Altamira - PA, casada em regime de Separação total de 
bens, administradora, portadora da cédula de identidade nº 4869299 – SSP/PA e CPF/MF nº 852.709.032-53, residente e domiciliada em Belém, capital do Estado 
do Pará, à Avenida Senador Lemos, nº 500, apto. 1101, no bairro do Umarizal – CEP 66.050-000
ORDEM DO DIA:
(i) Aprovação das Demonstrações Contábeis, compostas de Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício – DRE, Demonstração da Mutação do 
Patrimônio Líquido – DMPL e Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC, exercício 2019;
(ii) Destinação do Lucro líquido do Exercício 2019; 
(iii) Conhecimento e esclarecimento da informação sobre a criação da Reserva de lucro a realizar constituída no exercício 2019, originária da participação no 
Patrimônio Líquido da Controlada Transdourada Navegação Ltda.;
(iv) Dar ciência da Informação dos Jornais, objeto de publicações do relatório da Administração junto as Demonstrações Contábeis, ano-calendário 2019, com as 
respectivas numerações das folhas e data de publicação.
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: De início o Senhor Presidente esclareceu que tinham sido cumpridas todas as formalidades legais e 
iniciava a sessão submetendo aos participantes os temas descritos na Ordem do Dia, com as deliberações aprovadas por aclamação, conforme segue: 
(i) Aprovação das Demonstrações Contábeis, ano calendário 2019, bem como do lucro líquido do exercício apurado no valor de R$ 820.976,69 (oitocentos e vinte mil, 
novecentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos);
(ii) Destinação do Lucro líquido do exercício, evidenciado no balanço encerrado em 31/12/2019, no valor de R$ 820.976,69 (oitocentos e vinte mil, novecentos e 
setenta e seis reais e sessenta e nove centavos), conforme abaixo:
a) Constituição de Reserva legal no percentual de 5% sobre o lucro do exercício no valor de R$ 41.048,83 (quarenta e um mil, quarenta e oito reais e oitenta e três 

e seis reais e sessenta e oito centavos);
b) Transferência de saldo do lucro líquido do exercício 2019, no valor de R$ 779.927,86 (setecentos e setenta e nove mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta 
e seis centavos), após a destinação do valor da reserva legal, no valor de R$ 41.048,83 (quarenta e um mil, quarenta e oito reais e oitenta e três centavos), para a 
constituição de provisão a distribuição de Dividendos aos Acionistas;
(iii) A companhia reconheceu no exercício 2019, como Ajuste de Exercício Anterior, o ganho com equivalência Patrimonial no valor de R$ 5.728.946,33, referente a 
reserva de lucro constituída no PL de sua controlada Transdourada Navegação Ltda., em 31/12/2017, relativo a utilização de parte do saldo de Prejuízo Fiscal, utilizado 
pela mesma para compensação de Tributos de sua responsabilidade, na modalidade PERT/RFB, instituído pela MP 783/2017 e posteriormente Lei 13.496/2017. Os 

de lucro a realizar para realização futura, motivados pela ausência de homologação por parte da RFB-Receita Federal do Brasil, do valor utilizado por sua Controlada. 
(iv) Ciência da totalidade dos Acionistas sobre a publicação do Relatório da Administração junto às   Demonstrações Contábeis Ano-Calendário 2019, nos Jornais “O 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e com todo o seu conteúdo aprovado por unanimidade, a reunião foi encerrada pelo Senhor Presidente, da qual 
foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada em todos os seus termos, foi assinada pelos sócios presentes em 01 (uma) via, de igual teor e forma, para um só efeito, 
devendo a mesma ser arquivada na Junta Comercial do Estado do Pará, para que produza os efeitos legais e de direito.

Ananindeua/PA, 12 de julho de 2.020.

Acionistas:
João Dias da Silva
Nathan Rodrigues Dias
Thais Rodrigues Dias Tabosa

Breno Rodrigues Dias
Presidente

Nathan Rodrigues Dias
Secretário

Aracy Rodrigues Gonçalves
Breno Rodrigues Dias

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ALTAMIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº. 032/2020

Objeto: Aquisição de materiais para 
tratamento de água, aterro sanitário e materiais 
de serralheria; Abertura: 06/08/2020, às 
08:30 horas. O Edital estará disponibilizado, 
na íntegra, no endereço eletrônico, http://www.
altamira.pa.gov.br/site/category/processos-
licitatorios/ e/ou www.licitanet.com.br  e 
também poderão ser lidos ou obtidas cópias 
na Divisão de Suprimentos e Serviços da 
Prefeitura de Altamira - Setor de Licitações, 
situado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes 
nº. 3246, Bairro Esplanada do Xingu, Altamira/
PA, das 08:00 às 12:00 horas. Altamira/PA, 
23/07/2020. José Jorge de Farias - Pregoeiro. 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2020
Objeto: Contratação de empresa para a 
execução de Pavimentação com bloquete 

Abertura: 11/08/2020, às 08:30 horas. 
O Edital estará disponibilizado, na íntegra, 
no endereço eletrônico ou obtidas cópias 
na Divisão de Suprimentos e Serviços da 
Prefeitura de Altamira - Setor de Licitações, 
situado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes 
nº. 3246, Bairro Esplanada do Xingu, Altamira/
PA, das 08:00 às 12:00 horas.

Altamira/PA, 23/07/2020.
José Jorge de Farias - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
RESULTADO DA ANÁLISE E JULGAMENTO DE 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (NOVA DECISÃO). 
TOMADA DE PREÇOS N° 2-002/2020. Objeto: Execução 
de obras e serviços de engenharia para ampliação do centro 
cultural de Vila do Conde e construção de ponto de táxi. A Prefeitura 
Municipal de Barcarena, através da comissão permanente de 
licitação, em conformidade com a Lei nº. 8.666/93, disposições 
do edital de licitação e parecer jurídico exarado pela Procuradoria 
Geral do município de Barcarena, torna público aos interessados 
que, em decorrência de fatos supervenientes e só conhecidos após 
o julgamento mediante diligência, decide anular o ato que habilitou a 
empresa Oceano Serviços de Construção Civil Ltda (que apresentou 
proposta somente para o lote 01 - ampliação do centro cultural) e, 
consequentemente, todos os atos que decorreram de forma direta ou 
indireta dessa decisão, com base na Súmula 473 do STF, c/c art. 43, 
§ 5º, da Lei 8.666/93. Assim, a empresa é declarada inabilitada no 
certame. Os motivos para inabilitação da empresa retromencionada 
estão devidamente registrados no parecer jurídico da Procuradoria 

permanente de licitação. Ambos os documentos poderão ser 
adquiridos no departamento de licitações, no endereço descrito no 
edital; ou através do portal da transparência da prefeitura no seguinte 
endereço: www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao. A empresa 
inabilitada, querendo, terá vista dos autos, podendo, eventualmente, 
interpor recurso contra sua inabilitação, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis a contar da data de publicação deste ato administrativo 

03/08/2020, conforme art. 109, inciso I, alínea “a”, c/c § 1º, da Lei 
nº. 8.666/93. Ficarão suspensos os prazos para a interposição e 
julgamento de recurso(s) administrativo(s), relativo(s) ao resultado 
de análise e julgamento das propostas, que somente voltarão 
a transcorrer depois de apreciado e julgado o eventual recurso 
administrativo interposto pela referida empresa, ora inabilitada. 
Devido à crise global provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 
para evitar ao máximo o contato físico entre os representantes da 
empresa e servidores municipais, pedimos que entregue o recurso 
administrativo no Departamento de Serviços Auxiliares, das 08:00 as 
14:00h, na prefeitura; ou envie para o e-mail: cplpmb2013@gmail.

via protocolo ou e-mail, a recorrente deverá informar à CPL pelo 
telefone: (91) 99393-6685. Caso os representantes da empresa 
queiram acessar algum outro documento do processo que não esteja 
no portal da transparência ou no portal do jurisdicionado do TCM/
PA (sistema “Geo-Obras”), nessa hipótese, deverão solicita-lo para 
podermos envia-lo por e-mail.

Waldemar Cardoso Nery Júnior - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº. 9-034/2020. Após análise conjunta deste Gabinete do Exm°. 
Sr. Prefeito Municipal, e do Pregoeiro, responsável pelo PREGÃO 
ELETRÔNICO N°. 9-034/2020, e considerando publicidade 
dada ao processo licitatório, o qual foi publicado no quadro de 

no Portal da Transparência Municipal e no sistema Comprasnet, 

mil, quatrocentos e doze reais); LS Tractor Asap Comercio De 

e dezoito mil, quatrocentos e setenta e seis reais, e noventa e nove 

quinhentos reais).
Paulo Sérgio Matos de Alcantâra - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 
019/2020. A Prefeitura Municipal de Breves, através do Fundo 
Municipal de Saúde, comunica que no dia 13/08/2020, às 09:00 
hs (horário local), no Prédio da Prefeitura Municipal de Breves, 
sito a Praça 03 de Outubro, nº 01, Centro – Breves – Pará, estará 
realizando Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor 
preço valor global, para Contratação de Empresa de Engenharia para 

Zona Urbana do Município de Breves, Conforme Proposta SISMOB 
Nº 17298.8000001/19-003, Junto ao Ministério da Saúde. 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 sites:  http://www.
geoobras.tcm.pa.gov.br/ e https://breves.pa,gov.br.

Queila Meireles Flores - Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
EXTRATO DE RESCISÃO. TERMO DE RESCISÃO 
DO CONTRATO N° 1209001-2019. Contratante: 
Município de Capanema/Prefeitura Municipal; Contratada: ALC 
Construções e Arquitetura Ltda - Me, CNPJ nº 09.456.098/0001-
60; Objeto: Construção da Praça de eventos e lazer no bairro de 
Nazaré, no município de Capanema/Pa; Fundamento Legal: Art. 
79, inciso II da Lei n°. 8.666/1993; Assinatura: 22/07/2020.
EXTRATOS DE CONTRATOS. CONTRATO Nº 
0207003/2020. INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020-022. 
Contratante: Município De Capanema/Prefeitura Municipal. 
Contratado: W.I Serviços Médicos E Diagnóstico Ltda - Me 
sob o CNPJ nº 28.067.503/0001-01 Objeto: contratação de 
Pessoa Jurídica para serviços de consultas médicas na área de 

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 
Fundamento Legal: Art. 25, inciso II, c/c 13 inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93. Vigência: 06 (seis) meses. Valor Global: R$ 
15.598,60. Data de Assinatura: 02/07/2020. CONTRATO Nº 
0107001-2020. DISPENSA Nº 7/2020-033 Contratante: 
Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Maria 
Lima Costa sob o CPF nº 222.343.222-00. Objeto: Locação de 
um imóvel urbano para o funcionamento do abrigo provisório 
para pessoas em situação de risco nas ruas, no município de 
Capanema. Fundamento Legal: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 
8.666/93. Vigência: 06 (seis) meses. Valor Global: R$ 10.800,00. 
Data de Assinatura: 01/07/2020. CONTRATO Nº 0107002-
2020. DISPENSA Nº 7/2020-034 Contratante: Município de 
Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Rolian dos Santos 
Silva sob o CPF nº 145.560.302-34. Objeto: Locação de um imóvel 
urbano para o funcionamento do conselho tutelar. Fundamento 
Legal: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 12 
(doze) meses. Valor Global: R$ 30.000,00. Data de Assinatura: 
01/07/2020. CONTRATO Nº 2007001-2020. DISPENSA 
Nº 7/2020-035 Contratante: Município de Capanema/
Prefeitura Municipal. Contratado: Transcabral Ltda sob o CNPJ 
Nº 04.257.520/0001-35. Objeto: Prestação de serviços para 

Hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento Legal: 
Art. 24 inciso IV da Lei nº 8.666/93. Vigência: 180 (cento e oitenta) 
dias. Valor Global: R$ 86.000,00. Data de Assinatura: 20/07/2020
AVISOS DE RATIFICAÇÃO. INEXIGIBILIDADE Nº 
6/2020-022. Objeto: contratação de Pessoa Jurídica para 
serviços de consultas médicas na área de ginecologia e exames 

da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento Legal: Art. 25, 
inciso II, c/c 13 inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 

em: 17/06/2020. Francisco Ferreira Freitas Neto, Prefeito 
Municipal. DISPENSA Nº 7/2020-033. Objeto: Locação de 
um imóvel urbano para o funcionamento do abrigo provisório 
para pessoas em situação de risco nas ruas, no município 
de Capanema. Fundamento Legal: Art. 24, inciso X, da Lei 
Federal nº 8.666/93. Vigência: 06 (seis) meses. Valor Global: 

Freitas Neto, Prefeito Municipal. DISPENSA Nº 7/2020-034. 
Objeto: Locação de um imóvel urbano para o funcionamento 
do conselho tutelar. Fundamento Legal: Art. 24, inciso X, da Lei 
Federal nº 8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses. Valor Global: R$ 

Neto - Prefeito Municipal. DISPENSA Nº 7/2020-035. 
Objeto: Prestação de serviços para efetuar a Coleta, transporte, 

Municipal de Saúde. Fundamento Legal: Art. 24 inciso IV da Lei nº 
8.666/93. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias. Valor GLOBAL: R$ 

Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
AVISOS DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
9/2020-060801 – SRP. Tipo menor preço unitário, para Registro 
de Preços para futura e eventual Aquisição uniformes para a Guarda 
Municipal e Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN), 
do município de Ipixuna do Pará. A abertura será realizada no dia 
06/08/2020 às 08:30h. O edital e seus anexos estará disponível nos 
sites: www.portaldecompraspublicas.com.br e www.ipixunadopara.
pa.gov.br.

Antonia Tassila Farias de Araújo - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REDENÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 012/2020

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 097/2020
O Municipio de Redenção/PA comunica aos interessados, 
que realizará no dia 11/08/2020 às 09h, (horário Local), 
licitação sob modalidade TOMADA DE PREÇO, tipo 
menor preço global, tendo como objeto: Contratação 
de empresa para a e pavimentação asfáltica em CBUQ 
nas Ruas 36,40 Carlos de F. Borges, cumaru e Jataí com 

viária, referente ao Convênio nº. 884757/2019, que 
entre si celebram a UNIÃO FEDERAL INTERMÉDIO 
DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
representado pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
e o Munícipio de Redenção-PA.  O edital completo 
no endereço Rua Walterloo Prudente nº 253 – setor 
Jardim Umuarama, site: www.redencao.pa.gov.br, 
mais informações no telefone (94) 3424-3578 e-mail 
licitacao@redencao.pa. gov.br; 

Lenival Estevão Alves - Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

REDENÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 098/2020

O Municipio de Redenção/PA comunica aos interessados, 
que realizará no dia 11/08/2020 às 14h, (horário Local), 
licitação sob modalidade TOMADA DE PREÇO, tipo menor 
preço global, tendo como objeto: Contratação de empresa 
para a e pavimentação asfáltica em CBUQ na Rua 21 de 

sinalização viária, referente ao Convênio nº. 889434/2019, 
que entre si celebram a UNIÃO FEDERAL INTERMÉDIO 
DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
representado pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL e o 
Município de Redenção-PA.  O edital completo no endereço 
Rua Walterloo Prudente nº 253 – setor Jardim Umuarama, 
site: www.redencao.pa.gov.br, mais informações no 
telefone (94) 3424-3578 e-mail licitacao@redencao.pa. 
gov.br.

Lenival Estevão Alves - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N° 
002/2020 – SEMINFRA. Objeto: Ampliação e reforma da Praça 
do Santarenzinho, nesta cidade de Santarém/Pa. Data da abertura: 13 
de Agosto de 2020. Horário: 10:00 h. Local: Sala de licitação (NLCC) 
SEMINFRA. O edital poderá ser retirado do site da PMS – www.santarem.
pa.gov.br. Documentação técnica poderão ser obtidos na SEMINFRA/
NLCC, no horário de 9:00 h  às 12:00h. Informações e esclarecimentos 
através do e-mail: convenio.seminfra@santarem.pa.gov.br.

Ana Erika Maia de Siqueira - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
019/2020 – SEMSA – UASG 927446. Objeto: Contratação 
de empresa especializada na manutenção com fornecimento de 
peças em veículos e embarcações, lavagem, reboque e serviços 
de borracharia nos veículos automotores da frota da Secretaria 
Municipal de Saúde e Unidades de Referências, conforme 

site: www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.santarem.pa.gov.

comprasgovernamentais.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS. TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO Nº 00301/2018-PMV referente 
à Tomada de Preços 003/2018. Contratante: Prefeitura Municipal de 
Viseu CNPJ: 04.873.618/0001-17. Contratado: G.C.N Construções 
Ltda - Me CNPJ: 06.789.584/0001-02. Objeto: Construção de uma 
escola de 2 salas padrão FNDE na localidade da Chapada, 5º 
Termo Aditivo de prazo de 24/07/2020 a 20/01/2021, consoante 
com o art. 57, § 1º, inciso I e II da lei 8.666/93. TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO Nº 1505001/2015-PMV referente à 
Tomada de Preços 003/2018. Contratante: Prefeitura Municipal de 
Viseu CNPJ: 04.873.618/0001-17. Contratado: G.C.N Construções 
Ltda - Me CNPJ: 06.789.584/0001-02. Objeto: Construção de uma 
escola de 2 salas padrão FNDE na localidade de São Miguel, 5º 
Termo Aditivo de prazo de 24/07/2020 a 20/01/2021, consoante 
com o art. 57, § 1º, inciso I e II da lei 8.666/93. TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO Nº PP 012.001/2019 referente 
ao Pregão Presencial 012/2019. Contratante: Prefeitura Municipal 
de Viseu CNPJ: 04.873.618/0001-17. Contratado: Rani Comércio 
de Veículos Eireli CNPJ: 08.201.738/0001-29. Objeto: registro 
de preços para aquisição de veículos tipo ambulância, básico e 
utilitário para atender as secretarias de saúde e assistência social 
do município de Viseu/PA, 1º Termo Aditivo de prazo de 13/06/2020 
a 12/08/2020, consoante com o art. 57, § 1º, inciso VI da Lei nº 
8666/93.

TAUÁ BRASIL PALMA 
S.A., torna público que 
protocolou na SECTMA/Tailândia 
sob nº 2020/035 o pedido de 
Licença de Operação (LO) da 
agroindústria de Óleo de Palma 
na Fazenda Belem I, localizada 
no município de Tailândia-Pa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO PARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº 001/TJPA/2020

Objeto: Registro de preço para eventual contratação 
de serviços para ELABORAÇÃO DE PROJETOS de 
ARQUITETURA E COMPLEMENTARES para as obras do 
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no edital e anexos.
OBS: Considerando a realização deste certame na 
forma presencial e em razão da pandemia provocada pelo 
COVID-19, o TJPA adotará, durante às sessões públicas 
decorrentes, medidas de prevenção controle e contenção 
de riscos, danos e agravos à saúde dos participantes, 

protocolos recomendados pela Organização Mundial de 
Saúde, Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Justiça, 
Secretarias de Saúde, Estadual e Municipal, bem como as 
normas emanadas por este Poder.
Abertura: 27/08/2020, às 10 horas (horário local).
As sessões públicas ocorrerão no Auditório do Serviço de 
Licitações, Prédio - Sede do TJ/PA, sala T-125, localizado na 
Avenida Almirante Barroso nº 3089, bairro do Souza, Belém - 
Pará. Edital: Cópia gratuita em mídia magnética da licitante 
ou através do site www.tjpa.jus.br, ou impresso ao custo das 
cópias. Informações: fone: (91)3205-3206 - 988458199, ou 
e-mail licitacao@tjpa.jus.br Belém, 24/07/2020.

Comissão Permanente de Licitação do TJPA. 


