
ECONOMIA QUARTA-FEIRA, Belém-PA, 29/07/2020
Diário do Pará

B12

AVISOS, ATAS E EDITAIS

IBGE adia divulgação da taxa 
de desemprego de junho 
Pesquisa vem sendo realizada por telefone desde 17 de março por conta da 
pandemia, já que os pesquisadores estavam com dificuldade de ir a campo 

cerca de 70 mil domicílios  
são ouvidos por mês. 

Cimar Azeredo apontou 
que o IBGE perdeu al-
guns funcionários tempo-
rários que tiveram seu con-
trato encerrado neste últi-
mo mês e agora está ten-
tando melhorar a pesquisa 
por cartas, motoboys, e ou-
tras iniciativas com as se-
cretarias municipais. 

“Estamos tendo dificul-
dade de fazer a pesquisa. 
Precisamos que as pessoas 
respondam o IBGE. O pano 
de fundo é essa pandemia, 
não sabemos o que vai ser. 
As pessoas vão aguentar 
responder a pesquisa por 
mais alguns meses?”, ques-
tionou o coordenador. 

Na divulgação de maio, a 
Pnad mostrou que, no tri-
mestre encerrado naquele 
mês, a pandemia da Co-
vid-19 destruiu 7,8 milhões 
de postos de trabalho no 
Brasil. Isso fez com que a 
população ocupada tivesse 
caído 8,3% na comparação 
com o trimestre encerra-
do em fevereiro, indo para 

85,9 milhões de pessoas. 
Também foi a primeira 

vez na história da Pnad 
Contínua que menos da 
metade das pessoas em 
idade para trabalhar esta-
va empregada. Isso nun-
ca havia ocorrido antes na 
pesquisa, que teve início 
em 2012. Dentre os postos 
de trabalho perdidos, 5,8 
milhões foram de empre-
gos informais. 

Diante desse cenário, o 
desemprego alcançou 12,9% 
no trimestre encerrado em 
maio, acima dos 11,6% regis-
trados até fevereiro. 

 
FECHAMENTO 
O fechamento de va-

gas formais no mercado 
de trabalho brasileiro, que 
disparou após o início da 
pandemia do novo corona-
vírus, desacelerou em ju-
nho. No mês passado, o 
saldo ficou negativo em 
aproximadamente 11 mil 
postos, uma melhora sig-
nificativa em relação aos 
meses anteriores. 

Ainda assim, o total 
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O IBGE anunciou 
nesta terça-feira 
(28) que adiou 
a divulgação da 

Pnad Contínua, que calcu-
la a taxa oficial de desem-
prego no país. A data inicial 
para publicação dos dados 
de junho era esta quarta-
feira (29), mas foi transferi-
da para a semana que vem, 
no dia 6 de agosto. 

Segundo o instituto, o de-
senho da amostra da pes-
quisa introduz a cada mês 
um número de domicílios 
que nunca foram visita-
dos anteriormente, portan-
to, os números de telefones 
destes domicílios não fo-
ram levantados pelo IBGE. 

“Como as visitas domi-
ciliares foram suspensas 
desde março, tem sido 
um desafio realizar a co-
leta por telefone em to-
dos os domicílios seguin-
do o cronograma original”,  
disse o IBGE, em nota. 

O instituto informou que 
segue estudando alternati-
vas para a manutenção da 
Pnad Contínua. 

“Há uma dificuldade em 
ter essa coleta. A coorde-
nadora foi orientada a en-
trar em contato com as 
unidades estaduais e pror-
rogando a divulgação até 
que a coleta esteja razoá-
vel”, afirmou Cimar Azere-
do, coordenador do IBGE. 

Mesmo com a prorroga-
ção da Pnad, o IBGE che-
gou a apenas 57,6% de taxa 
de resposta dos entrevis-
tados em junho. Antes da 
pandemia, quando a cole-
ta era feita presencialmen-
te, a média era de cer-
ca de 90%. Normalmente, 

Cimar Azevedo aponta perda de funcionários como grave problema 
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de empregos com cartei-
ra assinada perdidos no 
país desde o início da 
pandemia, em março, su-
pera 1,5 milhão. O re-
sultado é o pior da sé-
rie histórica do governo,   
iniciada em 1992. 

Os dados do Caged (Ca-
dastro Geral de Empre-
gados e Desempregados) 
foram apresentados nesta 
terça-feira (28) pelo Minis-
tério da Economia. 

Nos dois primeiros me-
ses do ano, a economia 
brasileira vinha criando 
postos de trabalho. Em ja-
neiro e fevereiro, antes da 
crise de saúde pública, o 
país criou 341 mil vagas -
quase 50% a mais do que 
o registrado nos dois pri-
meiros meses de 2019. 

Com o resultado negati-
vo entre março e junho, já 
sob efeito de medidas res-
tritivas nas cidades e fe-
chamento de comércio e 
empresas, passou a haver 
saldo negativo no ano. 

A perda de vagas foi de 
260 mil em março, 918 mil 
em abril e 350 mil em maio. 

Considerando os seis pri-
meiros meses de 2020, 
o resultado ficou negativo 
em 1,2 milhão de vagas for-
mais. No mesmo período 
de 2019, o saldo foi positivo 
em 408 mil postos. 

Empresários fazem investida 
no Congresso pela Amazônia 
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Após pressionar o Palácio 
do Planalto a adotar polí-
ticas de proteção ambien-
tal, empresários fizeram nes-
ta terça-feira (28) uma in-
vestida sobre o Congresso 
para ganhar adesão à pau-
ta de combate ao desmata-
mento da Amazônia. O pre-
sidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), se reuniu 
pela manhã com executivos 
de diversos ramos da econo-
mia. Ele se comprometeu a 
criar um grupo de deputados 
para debater o tema. 

O grupo de empresários 
no início deste mês já havia 
enviado uma carta ao vice-
presidente, Hamilton Mou-
rão, pedindo o combate “in-
flexível e abrangente” ao des-
matamento ilegal na Amazô-
nia e demais biomas brasilei-
ros. Mourão atualmente pre-
side o Conselho Nacional da 
Amazônia Legal. 

Agora, eles pediram a Maia 
ajuda para barrar a devasta-
ção da floresta. O encontro 
teve a participação de repre-
sentantes de Abiove (Associ-
ação Brasileira das Indústri-
as de Óleos Vegetais), Itaú, 
Santander, entre outras em-
presas e entidades. 

“Foi um encontro impor-
tante, pois um grupo de em-
presários de setores muitos 
diversos, como alimentos e 
mineração, conseguiu apre-
sentar falar não apenas te 
temas essenciais para região 
Amazônica, como a rastrea-
bilidade, mas também apre-
sentar a importância de o 
país criar mecanismos para 
priorizar uma agenda de ne-
gócios sustentáveis no pós-
pandemia”, disse Paulo Har-
tung, presidente executivo 
da Iba, associação que re-
úne a cadeia produtiva de 
árvores cultivadas para fins 
industriais e ex-governador 
do Espírito Santos, que par-
ticipou do encontro. Segun-
do Hartung, depois do en-

contro com o Executivo, que 
foi representado pelo vice-
presidente Hamilton Mou-
rão, e da reunião com o Le-
gislativo, o grupo se prepa-
ra para um encontro com go-
vernadores dos estados que 
integram o Consórcio da 
Amazônia Legal, que reú-
ne representantes de Acre, 
Amapá, Amazonas, Mato 
Grosso, Maranhão, Pará,  
Roraima e Rondônia. 

Após se reunir com os em-
presários brasileiros, Maia 
chamou deputados ligados à 
questão ambiental para de-
bater pautas voltadas à prote-
ção da Amazônia e combate 
ao desmatamento ilegal. 

Na semana passada, Maia 
já havia aventado na sema-
na passada a possibilidade 
de criar uma comissão para 
acompanhar as ações do go-
verno em relação ao ambien-
te e medidas contra o desma-
tamento. Maia disse aos em-
presários que vai criar o co-
legiado. Segundo o deputa-
do Rodrigo Agostinho (PSB-
SP), que preside a Comis-
são de Meio Ambiente da 
Câmara e participou da reu-
nião, a ideia é apresentar a 
Maia propostas prioritárias 
para que a Casa aborde. 

Maia reuniu cinco depu-
tados nesta tarde. Eles for-
marão um grupo informal 
para auxiliá-lo na agenda 
ambiental da Câmara. Agos-
tinho, que participou da 
reunião com os executivos,  
fará parte do colegiado. 

Além dele, Maia convi-
dou também Enrico Misa-
si (PV-SP) e Alessandro Mo-
lon (PSB-RJ), mais ligados à 
causa ambiental, e Zé Silva 
(Solidariedade-MG) e Zé Vi-
tor (PL-MG), mais ligados ao 
agronegócio. 

Atualmente, duas propos-
tas consideradas importan-
tes na Câmara estão paradas 
esperando consenso. Trata-
se dos projetos que abor-
dam o licenciamento ambi-
ental e a regularização fun-
diária. Este último foi tema 
de uma MP que perdeu a 
validade sem ser votada na 
Câmara e foi transformada 
em projeto de lei, que ainda 
aguarda votação. 

DESEMPENHO SETORIAL 
 
  Em relação ao mês anterior, 
junho apresentou uma alta 
de 24% nas contratações 
e um recuo de 16% nos 
desligamentos. 
  No mês passado, o 
melhor desempenho setorial 
ficou com a agropecuária, que 
abriu quase 37 mil vagas com 
carteira assinada.  

SAIBA MAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO. ESPÉCIE: 4° Termo 
Aditivo ao Contrato n°. 20190533. Concorrência Pública nº 
3-002/2019. Contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena. 
Contratado: J M Miranda Construção Civil Ltda. Objeto: Contratação 
de Empresa Visando a Execução de Obras e Serviços de 
Engenharia Para Construção do Complexo Comercial de Barcarena, 
no Município de Barcarena. Cláusula Primeira – Do Prazo de 
Execução - O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação 
do prazo de execução do contrato por mais 150 (cento e cinquenta) 
dias consecutivos (corridos), contados a partir do dia 13/07/2020 até 
o dia 10/12/2020. Cláusula Segunda – Do Prazo De Vigência - O 
presente termo também tem por objetivo a prorrogação do prazo 
de vigência por mais 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos 
(corridos), contados a partir do dia 13/10/2020 até o dia 12/03/2021. 
AVISO DE CREDENCIAMENTO. CREDENCIAMENTO 
Nº 006/2020. O Prefeito Municipal de Barcarena, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará o 
Credenciamento de Pessoa Física Para Prestação de Serviço de 
Coleta, Transporte e Distribuição de Água Tratada Para Atender 
Moradores das Regiões Ribeirinhas e Insulares de Barcarena, 
em Veículos Marítimos, com Condutor Habilitado Conforme 

atendidos os critérios estabelecidos no Edital e seus anexos, em 
conformidade com os ditames da Constituição Federal, Decreto 
n°. 0462/2015-GPMB do Município de Barcarena e Lei Federal nº 

O Edital e seus anexos poderão ser obtidos no sitio eletrônico da 
Prefeitura Municipal de Barcarena (www.barcarena.pa.gov.br) ou 
na sala da CPL, no Prédio da Prefeitura, sito à Avenida Cronge da 
Silveira, nº 438 - Altos - PC. Conego B. Campos, Bairro Comercial, 
CEP: 68.445-000. A documentação para o Credenciamento deverá 
ser entregue na Sala de Reuniões, Altos da Prefeitura Municipal 
de Barcarena, localizada na Av. Cronge da Silveira, n° 438, Bairro 
Centro, CEP: 68.445-000, Barcarena/PA, a partir do dia 05/08/2020, 
no horário das 08h00 às 14h00.  As dúvidas quanto ao procedimento 
de credenciamento poderão ser dirimidas pela CPL.  Outros Meios 

FAMEP e Diário do Pará, ambos a partir de 29.07.2020.
Waldemar Cardoso Nery Junior - 

Presidente da CPL/PMB/Decreto nº 0007/2020-GPMB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO. ESPÉCIE: 1° Termo Aditivo 
ao Contrato n° 20191096. Concorrência nº 3-004/2019. Contratante: 
Prefeitura Municipal de Barcarena. Contratado: JVC Engenharia Ltda 
- Me. Objeto: Contratação de Empresa Visando a Execução de Obras 
e Serviços de Engenharia Para Construção do Hospital Municipal, na 
Rua Manoel da Conceição das Neves, Esquina com a Rodovia Pa-483, 
no Município de Barcarena/Pa, em sua cláusula quarta, com base no 
artigo 65,  inciso I, alínea “B”, c/c com parágrafo 1º  da Lei Federal nº 
8.666/93, resolvem aditar a seguinte cláusula do contrato assinado no 
dia 04 de dezembro de 2019. Cláusula Primeira – Do Valor- O presente 
termo aditivo tem por objetivo o acréscimo de aproximadamente 
3,3980% do valor inicial contratado, nos limites permitidos por lei, 
referente a serviços adicionais não contemplados no contrato original, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
EXTRATO DE° TERMO ADITIVO. ESPÉCIE: 1° Termo 
Aditivo ao Contrato n° 20200067. Pregão Presencial nº 9-088/2019. 
Contratante: Secretaria Municipal de Indústria e Comércio e Turismo. 

aproximadamente 25%, nos limites permitidos por lei, referente ao 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
EXTRATO DE CONTRATO. PREGÃO PRESENCIAL 
N° 9-001/2020. Contrato n° 20200962. Contratantes: Prefeitura 
Municipal de Barcarena e SEMADE. Contratado: Handa Car 
Comércio Automotivos Ltda - Epp, CNPJ: 08.483.073/0001-
93. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 
veículos automotores, com fornecimento de peças de reposição e 
acessórios, originais, genuínas e similares, serviços de lavagem e 

da frota da Prefeitura Municipal de Barcarena. Fundamento Legal: 
Lei nº. 8.666/93. Vigência: 175 dias. Valor Total: R$ 255.500,00. 
Dotação orçamentária 30;3030 ;04.122.0074.2.167; 3.3.90.30.39 
;3.3.90.39.19.  Assinatura: 09/07/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
EXTRATOS DE CARTA CONTRATOS. PREGÃO 
PRESENCIAL N° 9-001/2020. Contrato n° 20200965. 
Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMAS. 
Contratado: JPL Centro Automotivo Ltda. CNPJ: 04.493.881/0001-
80. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 
veículos automotores, com fornecimento de peças de reposição 
e acessórios, originais, genuínas e similares, serviços de lavagem 

da frota da Prefeitura Municipal de Barcarena. Fundamento Legal: 
Lei nº. 8.666/93. Vigência: 169 dias. Valor Total: R$ 104.950,00. 
Dotação Orçamentária: 11; 1116; 08.244.0054.2.121; 3.3.90.30.00; 
3.3.90.30.39; 3.3.90.39.00; 3.3.90.39.19.  Assinatura: 15/07/2020. 
PREGÃO PRESENCIAL N° 9-001/2020. Contrato n° 
20200966. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e 
SEMAS. Contratado: Handa Car Comércio Automotivos Ltda- Epp, 
CNPJ: 08.483.073/0001-93. Objeto: Serviços de manutenção 
preventiva e corretiva em veículos automotores, com fornecimento 
de peças de reposição e acessórios, originais, genuínas e 
similares, serviços de lavagem e higienização, e ainda borracharia, 

de Barcarena. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 
169 dias. Valor Total: R$ 82.000,00. Dotação Orçamentária: 
11; 1117; 08.122.0074.2.123; 08.125.0049.2.124; 3.3.90.30.00; 
3.3.90.30.39; 3.3.90.39.00; 3.3.90.39.19.  Assinatura: 15/07/2020.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO. ESPÉCIE: 1° 
Termo Aditivo ao Contrato n° 20190746. Pregão Presencial Nº 
9-039/2019. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência 
Social. Contratado: Total Brasil Locadora de Veículos Eireli. 
Objeto: Locação de Veículos dos Tipos: Carros (Passeio e 
Utilitários) e Ônibus. Cláusula Primeira – Cláusula Primeira 
– Da Vigência- O presente termo aditivo tem como objetivo a 
renovação do contrato por mais 12 (doze) meses consecutivos, 
contados a partir do dia 09/07/2020 até o dia 09/07/2021. Cláusula 
Segunda – Do Valor – O valor estimado para 12 (doze) meses 
é de R$789.264,00 (setecentos e oitenta e nove mil duzentos 
e sessenta e quatro reais). Cláusula Terceira – Da Dotação 
Orçamentária 2020 - As despesas decorrentes do presente termo 

e categoria econômica: 11 – Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 1116 – Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.0051 
2.117 – Implantação, estruturação e manutenção dos CRAS e 
seus anexos; 08.244.0054.2.120 – Organização e Manutenção 
do Programa Bolsa Família e CADUNICO – IGD/Bolsa Família; 
11 – Secretaria Municipal de Assistência Social; 1117 – Secretaria 
Municipal de Assistência Social; 08.122.0074 2.123 – Manutenção 
da Secretaria Municipal de Assistência Social; 08.125.0049.2.124 – 
Estruturação e Manutenção dos Conselhos Tutelares; 3.3.90.39.00 
– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.3.3.90.39.14 – 
Locação de bens móveis de outras naturezas e intangíveis.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 
9-039/2020. Objeto: registro de preços para futura aquisição 
de mobiliário em geral para atender a secretaria municipal de 
administração e demais secretarias e setores vinculados do município 
de Barcarena, estado do Pará. Abertura: 10/08/2020 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 BARCARENA
EXTRATO DE CONTRATO. PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 9-088/2019. CONTRATO N° 20200977. Contratantes: 
Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMED. Contratado: Oda 
Dias Comércio de Combustível e Derivados de Petróleo Ltda, 

Automotivos. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 162 
dias. Valor Total: R$ 1.244.775,00. Dotação orçamentária: 18; 
1812; 12.122.0074.2.137; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.01. Assinatura: 
22/07/2020.
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS. ESPÉCIE: 7º 
Termo Aditivo ao Contrato n° 20170060. Pregão Presencial Nº 
9-001/2017. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: Construtora 
Madureira Ltda - Me. Objeto: Contratação de Empresa 
Especializada Para Prestação de Serviço de Transporte Escolar 
Gratuito de Alunos, Tipo Ônibus, Micro-Ônibus e Utilitário: 
Cláusula Primeira – Da Vigência - O presente termo aditivo tem 
como objetivo a renovação do contrato por mais 180 (cento e 
oitenta) dias consecutivos, contados a partir do dia 30/06/2020 
até o dia 27/12/2020. Cláusula Segunda – Do Valor – O valor 
para renovação de 180 (cento e oitenta) dias é de R$296.558,14 
(duzentos e noventa e seis mil quinhentos e cinquenta e oito 
reais e quatorze centavos). Cláusula Terceira – Da Dotação 
Orçamentária 2020 - As despesas decorrentes do presente termo 

e categoria econômica: 18 – Secretaria Municipal de Educação; 
1813 – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
- FUNDEB; 12.361.0035 2.154 – Ampliar, adequar e manter 
com qualidade o transporte Escolar Rodoviário e Aquaviárias 
- FUNDEB; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica.3.3.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica. ESPÉCIE: 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 
20190745. Espécie: Pregão Presencial nº 9-039/2019 (Processo 
Administrativo nº 257/2019). Contratante: Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: 
Total Brasil Locadora de Veículos Eireli. Objeto Locação de 
Veículos dos Tipos: Carros (Passeio e Utilitários) e Caminhões. 
Cláusula Primeira – Da Vigência- O presente termo aditivo tem 
como objetivo a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses 
consecutivos, contados a partir do dia 09/07/2020 até o dia 
09/07/2021. Cláusula Segunda – Do Valor – O valor estimado para 
12 (doze) meses é de R$243.360,00 (duzentos e quarenta e três 
mil trezentos e sessenta reais). Cláusula Terceira – Da Dotação 
Orçamentária 2020 - As despesas decorrentes do presente termo 

e categoria econômica: 18 – Secretaria Municipal de Educação; 
1812 – Secretaria Municipal de Educação; 12.122.0074 2.137 – 
Manutenção da Secretaria Municipal de Educação; 3.3.90.36.00 
– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 3.3.90.36.14 
– Locação de bens móveis de outras naturezas e injetáveis. 
ESPÉCIE: 10º Termo Aditivo ao Contrato n° 20160120. Pregão 
Presencial nº 9-007/2016. Contratante: Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: M N 
Serviços e Transportes Ltda. Objeto: Contratação de Empresa 
Especializada na Prestação de Serviço de Transporte Escolar 
Gratuito de Alunos (Transporte Universitário e Curso Técnico), 
Tipo Ônibus. Cláusula Primeira – Da Vigência- O presente termo 
aditivo tem como objetivo a renovação do contrato por mais 181 
(cento e oitenta e um) dias consecutivos, contados a partir do dia 
01/07/2020 até o dia 29/12/2020. Cláusula Segunda – Do Valor 
– O valor estimado para 12 (doze) meses é de R$442.162,56 
(quatrocentos e quarenta e dois mil cento e sessenta e dois reais 
e seis centavos). Cláusula Terceira – Da Dotação Orçamentária 
2020 - As despesas decorrentes do presente termo correrão 

categoria econômica: 18 – Secretaria Municipal de Educação; 
1812 – Secretaria Municipal de Educação; 12.364.0037 2.152 
– Manutenção do Transporte dos Alunos de Nível Superior e 
Técnico; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 3.3.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 
020/2020. A Prefeitura Municipal de Breves, através do Fundo 
Municipal de Educação, comunica que no dia 17/08/2020, 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 Execução 
dos Serviços de Construção de Ginásio Poliesportivo da Emef Major 
Rafael Maia – Rio Curumu, Emef Santa Rita – Rio Cumaru e Emef 
Marechal Rondon – Rio Macacos, Zona Rural do 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 sites:  
http://www.geoobras.tcm.pa.gov.br/ e https://breves.pa,gov.br.

Queila Meireles Flores - Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 2/2020-
130801. Tipo menor preço global, para contratação de empresa 
especializada na conclusão da construção da quadra escolar coberta com 
vestiário - escola Adélia Carvalho Sodré do município de Ipixuna do Pará, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

AVISO DE SUSPENSÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
004/2020/PMNEP/SRP/PE, Objeto: Contratação de pessoa 
Jurídica para limpeza de terreno, controle de pragas, limpeza de 
forro, dedetização, higienização e descontaminação de ambientes 
internos, limpeza e assepsia de caixa d’água de próprios públicos a 

AVISO DE ADIAMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
003/2020/PMNEP/SRP/PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
AVISOS DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 
001/2020, Tipo menor valor global. Objeto: Construção de um 
Centro de Convivência para Idosos, localizado na Vila do Arraial do 
Caeté, Município de Ourém/PA, Data e local da abertura: 14/08/2020 
às 09:00hs, na sala de audiências da CPL, na Rua Hermenegildo 
Alves 385, Bairro – Souza.  TOMADA DE PREÇO Nº 
002/2020, Tipo menor valor global. Objeto: Construção de uma 
Arena Esportiva localizada na Vila Rio do Vermelho, Município de 
Ourém/PA, Data e local da abertura: 17/08/2020 às 09:00hs, na sala 
de audiências da CPL, na Rua Hermenegildo Alves 385, Bairro – 
Souza. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020, Tipo menor valor 
global. Objeto: Construção de uma Arena Esportiva localizada na 
Vila do Curuçá, Município de Ourém/PA, Data e local da abertura: 
18/08/2020 às 09:00hs, na sala de audiências da CPL, na Rua 
Hermenegildo Alves 385, Bairro – Souza, Edital e seus anexos 
poderão ser obtidos no Portal dos Jurisdicionados – TCM, e na sala 
da CPL, no horário das 8:30 hs às 13 hs Telefones e email para 
contato. (91) 3467-1337/3467-1242, E-mail: licitacaopmourem@
gmail.com.

Valdemiro Fernandes Coelho Junior - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
RESULTADO DE CREDENCIAMENTO. CHAMADA PÚBLICA 
Nº 003/2020 – SEMSA. A Secretaria Municipal de Saúde comunica o 
Resultado da Chamada Pública nº 003/2020, destinada a Credenciamento de 
Instituições Jurídicas de Direito Privado Prestadoras de Serviços Ambulatoriais 
de Saúde na Linha de Cuidado da Pessoa com Doença Renal Crônica (DRC) 
Na Especialidade de Nefrologia Para o serviço de Nefrologia e Hemodiálise do 
Oeste do Pará. Tendo como Credenciada e Habilitada na 2º Fase: Centro de 
Hemodeliase Ari Gonçalce Ltda- Cehmo, CNPJ: 13.536.655/000120.

Dayane da Silva Lima - 
Secretária Municipal de Saúde/Decreto nº 153/2018 – SEMGOF

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 003/2020-SRP, tipo menor preço por item, objeto: 
Aquisição de Medicamentos Psicotrópicos para Abastecer o Centro de 
Atenção Básica Psicossoal (CAPS), Além de atender as demandas dos 
Pacientes Neurológicos do Município de Tracuateua. Dia 12/08/2020, 
às 08:00hs. 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

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 002/2020

O Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial, no Pará, torna público aos 
interessados que realizará licitação na 
modalidade Concorrência nº 002/2020. 
Objeto: Aquisição de Equipamentos 
de Informática, para atender 
as necessidades das Unidades 
Operativas de Belém, Castanhal e 
Santarém. O recebimento dos envelopes de 
Habilitação e Proposta Comercial, está previsto 
para o dia 14/08/2020, às 14h (quatorze 
horas), no Edifício Orlando Lobato - 2º andar - 
Sala de Reunião, localizado na Avenida Assis 
de Vasconcelos, nº 359, Reduto, Belém/PA, 
CEP: 66.010-010. O Edital será disponibilizado 
somente pelo e-mail: cpl@pa.senac.br no período 
de 29/07/2020 até o dia 13/08/2020, no horário de 
09h às 18h, sendo necessário o preenchimento 
da Guia de Retirada do Edital. Esclarecimentos 
adicionais pelo e-mail supracitado e pelos 
telefones: (91) 4009-6861 / 4009-6508.

Belém (PA), 29 de julho de 2020.
Jaqueciele Balbinot

Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação/SENAC/PA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 20/0002-CC  

Objeto: Contratação de empresa de engenharia 
para realização de obra de construção do cercamento, 
calçamento e infraestrutura elétrica do futuro Sesc 
Tailândia.
Abertura: 13 de agosto de 2020. Hora: 14h 
Edital: Poderá ser retirado através do site www.sesc-pa.
com.br. 

Belém, 29 de julho de 2020
Comissão Permanente de Licitação

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
Departamento Regional no Pará

FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 

RONDON DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 9/2020-019 FMAS

Objeto: Aquisição de 01(um) ônibus 0km, com 
acessibilidade, capacidade mínima de 36 lugares, 
01 motorista e 01 cadeirante visando atender as 
necessidades do FMAS de Rondon do Pará através 
Convênio nº 892974/2019 - Ministério da Cidadania 

de  Referencia. Abertura: 11/08/2020 às 09:00 
horas (horário de Brasília-DF). Recebimento 
das propostas: das 09:00 do dia 30/07/2020 
até às 08:59 horas do dia 11/08/2020.
O edital e anexos encontram-se a disposição 
na Sala da CPL no horário das 08:00 às 13:00 
nos sítios www.rondondopara.pa.gov.br / www.
portaldecompraspublicas.com.br e https://

1394/2008 ou cplrondondopara@gmail.com ou 
cplrondondopara@yahoo.com

Rondon do Pará, 28 de Julho de 2020
Joana Darc P. S. Alencar - Pregoeira


