
ECONOMIA QUINTA-FEIRA, Belém-PA, 27/08/2020
Diário do Pará

B8

O falso dilema 
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C oncordo 
integralmente com 
os que consideram 

“absurda” qualquer 
comparação entre as 
histórias de vida e 
visões políticas de Dilma 
Rousseff e Bolsonaro. 
Dilma foi torturada no 
regime militar, Bolsonaro 
elogiou o torturador. Dilma 
simpatiza com Maduro, 
Bolsonaro com Alfredo 
Stroessner. São coisas 
muito diferentes. 
O debate econômico é 
de outra natureza e 
serve como um alerta a 
Bolsonaro: caso ele ceda à 
tentação populista do gasto 
irresponsável e quebra da 
regra do teto, poderá levar 
o país a uma crise parecida 
com a que vivemos no 
governo Dilma. 
O alerta deveria ser levado 
a sério por quem decide 
alguma coisa, à direita e 
à esquerda, em Brasília. 
À época do desastre, é 
bom nunca esquecer, a 
taxa Selic foi a 14,25%, 
a inflação passou de dois 
dígitos e o PIB caiu   
(2015/2016) mais de 7%. 
Enquanto boa parte dos 
“Faria Limers” ganhavam 
uma grana legal sem 

quase nenhum risco 
( já ouviram falar dos 
“rentistas”?), a taxa de 
desemprego duplicou e 
4,5 milhões de cidadãos 
“invisíveis” cruzaram para 
baixo a linha de miséria, 
 segundo o IBGE. 
A brigalhada política pode 
correr solta, mas a verdade 
é que o alerta serve 
pra qualquer presidente 
que vier daqui pra frente. 
O recado é o seguinte: 
uma economia estável, 
juros baixos, inflação sob 
controle e contas em dia 
é um tipo de bem público. 
Preservar essas coisas 
deveria ser a primeira 
preocupação do governo e 
do Congresso. 
Uma economia bem 
arrumada é um bem que 
interessa especialmente 
aos mais pobres. Quem 
vive do trabalho, não 
tem o “mercado” para 
se proteger e precisa de 
crédito, no dia a dia, para 
tocar a vida. E isso só 
se faz superando o eterno 
falso dilema brasileiro 
entre realismo fiscal e 
 políticas sociais. 
É este o nosso atual 
dilema. Qual é a saída fiscal 
responsável para migrar do 
auxílio emergencial a um 
programa sustentável de 
transferência de renda? 
O auxílio emergencial 
criou uma situação inédita 

no país. Conseguimos 
reduzir a pobreza 
extrema, em meio à 
pandemia e a uma queda 
histórica do PIB. Estudo 
do economista Daniel 
Duque, da FGV, mostrou 
que o benefício não só 
impediu a queda de renda 
dos 40% mais pobres, 
mas fez com que ela 
aumentasse. 
A crise explicitou nosso 
drama social. Em 25 
estados, há mais pessoas 
recebendo o benefício 
do que trabalhadores 
formais. No Nordeste, 
há 21 milhões de 
beneficiários contra pouco 
mais de 6 milhões de 
carteiras assinadas. 
O dado que mais me 
chamou a atenção vem dos 
economistas Ecio Costa 
e Marcelo Freire, de 
Pernambuco. Nas suas 
projeções, o auxílio terá 
um impacto de 2,5% no 
PIB brasileiro. Com um 
forte efeito distributivo. 
Enquanto em São Paulo 
o efeito será de 1,4%, no 
Maranhão será de 8,5%. 
É óbvio que Bolsonaro está 
com um olho na reeleição. 
Mas quem defenderia que 
a decisão correta, para 
o país, é simplesmente 
desarmar este programa 
todo e voltar aos 
parâmetros tradicionais do 
Bolsa Família? 
O governo fala em R$ 
300 para cerca de 20 
milhões de beneficiários. 
Só não diz de onde 
sairá o recurso. Aumentar 
impostos ou cortar as 
deduções da classe média 
no Imposto de Renda não 
resolve o problema. 

É preciso cortar despesa 
em caráter permanente de 
modo a preservar a regra 
do teto. Isso significa fazer 
reformas. E não passa de 
conversa fiada dizer que 
isso será fruto de “escolhas 
da sociedade”. Não será. 
São escolhas duras que 
devem ser feitas por quem 
lidera o país. 
Pode-se aglutinar 
programas já existentes, 
como o abono salarial, 
aprovar o projeto dizendo 
que ninguém ganha acima 
do teto salarial. Pode-
se fazer uma reforma 
administrativa que valha já 
para os atuais servidores, 
como fez o governador 
Eduardo Leite, no Rio 
Grande do Sul. 
O cardápio é amplo. 
A confirmação do veto 
presidencial aos reajustes 
salariais, decidido pela 
Câmara, semana passada, 
serviu como uma luz no 
fim do túnel. É preciso ir 
muito mais adiante. Este 
é o exato momento em 
que o país precisa produzir 
um ajuste em seu contrato 
social. A questão é saber 
se nossa liderança política 
estará à altura do desafio. 
 
Fernando Schüler 
Professor do Insper 
e curador do projeto 
Fronteiras do Pensamento. 
Foi diretor da Fundação 
Iberê Camargo 
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Guedes quer escalonar 
pagamento do programa 
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Após crítica pública do pre-
sidente Jair Bolsonaro, o mi-
nistro Paulo Guedes (Econo-
mia) afirmou a interlocutores 
que pretende permanecer no 
cargo e vai finalizar uma pro-
posta alternativa para o Ren-
da Brasil, programa elabora-
do pelo governo para substi-
tuir o Bolsa Família. 

A equipe de Guedes prepara 
um modelo no qual o novo be-
nefício começaria a ser pago 
no ano que vem, podendo par-

tir de R$ 220 ou R$ 230. O va-
lor é próximo aos R$ 190 pa-
gos hoje pelo Bolsa Família e 
inferior ao desejado por Bol-
sonaro, que pressiona por par-
celas de ao menos R$ 300. 

Como não há consenso no 
governo sobre os programas 
que seriam extintos para cus-
tear o Renda Brasil, o novo de-
senho de Guedes prevê que o 
programa comece a rodar em 
valor menor e os pagamentos 
seriam ampliados com o tem-
po. Isso dependeria de deci-
sões futuras do governo e do 
Congresso Nacional sobre a 
extinção de outras ações. 

Dólar dispara e Bolsa cai com 
divergência sobre Renda Brasil 
Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) recusou a proposta enviada pela 
sua equipe econômica do Renda Brasil, reformulação do Bolsa Família 

PROGRAMA 
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Nesta quarta-feira 
(26), a Bolsa de 
Valores brasilei-
ra chegou a cair 

2,7%, após o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) di-
zer que recusou a proposta 
enviada pela sua equipe eco-
nômica do Renda Brasil, re-
formulação do Bolsa Família. 

“Ontem discutimos a pos-
sível proposta do Renda Bra-
sil e eu falei ‘tá suspenso’. 
Vamos voltar a conversar. A 
proposta que a equipe econô-
mica apareceu pra mim não 
será enviada ao parlamento. 
Não posso tirar de pobres 
para dar para paupérrimos”, 
disse em evento nesta quarta. 

O Ibovespa, porém, ameni-
zou a queda para 1,46% no 
fechamento, a 100.627 pon-
tos. O dólar subiu 1,6%, a 

Fala de Rodrigo Maia contribuiu para melhorar os mercados 
FOTO: MICHEL JESUS / CÂMARA DOS DEPUTADOS 

passará a se chamar Ren-
da Brasil, Guedes apresentou 
propostas de parcelas entre 
R$ 240 e R$ 270, a depen-
der do desenho da assistên-
cia e da extinção de outros 
programas. Bolsonaro pressi-
ona para que o valor chegue a 
pelo menos R$ 300. 

R$ 5,6170, maior valor desde 
maio, após superar R$ 5,63 
durante o pregão. O turismo 
está a R$ 5,91. 

A melhora nos mercados 
veio após o presidente da 
Câmara dos Deputados, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), dizer 
que nenhum projeto que des-
respeite o teto de gastos será 
votado na Casa e depois do 
Ministério da Economia ne-
gar a saída do ministro Paulo 
Guedes do governo. 

Na última segunda (24), 
Guedes avisou Bolsonaro 
que o novo programa social 
do governo só terá benefício 
médio superior a R$ 300 se 
as deduções do IR (Imposto 
de Renda) da pessoa física fo-
rem extintas. 

O presidente falou do au-
xílio emergencial de R$ 600 
em tom de autoelogio ao 
seu governo, sem saber ain-
da precisar o valor do be-
nefício que continuará até o 
fim do ano. “Resolvemos es-
tender até dezembro. O va-

lor não será R$ 200 nem 
R$ 600”, disse. “Lamentavel-
mente como é emergencial, 
tem que ter um ponto final.” 

Segundo ele, o auxílio “é 
pouco para quem recebe, 
mas muito para um país que 
se endivida”. Para a reformu-
lação do Bolsa Família, que 

Gilmar propõe Selic para corrigir ação trabalhista 
CRÉDITOS 
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Ao afirmar que o uso da 
TR (Taxa Referencial) é 
inadequado, o ministro Gil-
mar Mendes, do STF (Su-
premo Tribunal Federal), 
defendeu nesta quarta-fei-
ra (26) a aplicação da Selic 

para a correção de créditos 
trabalhistas. 

Gilmar é o relator de ações 
que discutem no tribunal a 
validade da TR. 

O julgamento foi inici-
ado no dia 12 de agosto, 
com as manifestações das 
partes e de entidades in-
teressadas. A análise foi 
retomada nesta terça. O 
julgamento será retomado 
nesta quinta-feira (27). 

Entidades que represen-
tam bancos e empresas dos 
ramos de tecnologia e co-
municação defenderam em 
ADCs (ações diretas de 
constitucionalidade) que o 
STF confirme a validade da 
TR na correção dos crédi-
tos trabalhistas. 

O índice, que hoje está ze-
rado, foi incluído na CLT 
(Consolidação das Leis do 
Trabalho) na reforma traba-

lhista do governo Michel Te-
mer (MDB). A taxa, no en-
tanto, tem sido rejeitada por 
magistrados em todo o país. 

A Anamatra (associação 
de juízes do trabalho) e cen-
trais sindicais defenderam a 
correção pelo IPCA-E (Ín-
dice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo Especi-
al), sob o argumento de que 
a legislação questionada vio-
la direitos do trabalhador. 

Economia bem 
arrumada é um 
bem que interessa 
especialmente aos 
mais pobres 

COMPANHIA REFINADORA DA AMAZÔNIA
CNPJ/MF nº 83.663.484/0001-86 - NIRE 15300016614

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Data: 30 de abril de 2020. Horário: 17h00min. Local: Sede Social, Rodovia Arthur Bernardes, nº 5555, 
Tapanã, Belém - PA. Presença: 1) Acionistas titulares de 100% das ações ordinárias com direito de voto. 2) 
Administradores da Sociedade e Ana Sampaio Forte Leal, Contadora CRC-CE019456/O-7, representante da 
ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S. - CRC 2SP015199/O-6. Mesa: José Hilário Rodrigues de 
Freitas - Presidente. José Elanir de Lima - Secretário. Ordem do Dia: 1. Examinar, discutir e votar as contas 
dos Administradores, incluindo o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis e o Relatório 
dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2019; 2. Deliberar sobre a 
destinação do resultado do exercício; 3. Eleger os membros da Diretoria; e 4. Fixar o montante global 
máximo da remuneração da Diretoria para o exercício de 2020. Publicações: 1. Relatório da Diretoria, 
Balanço Patrimonial encerrado em 31.12.2019 e demais peças das Demonstrações Contáveis do exercício: 
Diário Oficial do Estado do Pará, edição de nº 34.163 de 31.03.2020, às folhas 87 a 94 e Diário do Pará, edição 
de 31.03.2020, à folha B13 do Caderno de Economia. 2. Editais de Convocação: Diário Oficial do Estado do 
Pará, edições de 30, 31 de março e 01 de abril de 2020, nas páginas 76, 57 e 59, respectivamente; e Diário do 
Pará, edições de 30, 31 de março e 01 de abril de 2020, nas páginas B9, B12 e B13, respectivamente. Leitura 
de Documentos:Todos os documentos citados na Ordem do Dia foram lidos e colocados sobre a mesa, à 
disposição dos acionistas. Deliberações Tomadas por Votação Unânime: 1. Aprovaram o Relatório da 
Administração, as Demonstrações Contábeis e o Relatório dos Auditores Independentes relativos ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 2. Aprovaram que o lucro do exercício encerrado 
em 31.12.2019 de R$ 5.237.304,16 (cinco milhões, duzentos e trinta e sete mil, trezentos e quatro reais e 
dezesseis centavos) seja transferido para a conta “Reserva de incentivos fiscais”; 3. Reelegeram, para compor 
a Diretoria, com mandato até a posse dos eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 2021, os Srs.: André 
Luiz de Toledo Gasparini (CPF/MF nº 278.759.418-22 - RG nº 25.539.096-8 SSP-SP), brasileiro, casado em 
regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de alimentos, residente e domiciliado em São Paulo - SP; 
José Elanir de Lima (CPF/MF nº 000.701.906-82 - RG nº M-164.409 - SSP-MG), brasileiro, casado em regime 
de comunhão universal, advogado, residente e domiciliado em São Paulo-SP; Homero dos Santos Sousa 
(CPF/MF nº 236.589.242-68 - RG nº 3511309 - SSP/PA), brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de 
bens, engenheiro químico, domiciliado e residente em Limeira - SP, com endereço comercial na Estrada 
Municipal LIM-125, Bairro Jaguari, na Cidade de Limeira - SP, CEP 13480-970, na saída da SP 330 km 131 (pista 
norte da Rodovia Anhanguera); José Hilário Rodrigues de Freitas (CPF/MF nº  003.107.781-15 - RG 
nº 16.720.105-SSP-SP), brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, com endereço comercial na Alameda Santos, nº 466, 10º andar, parte, São Paulo - SP, CEP: 01418-000; e 
Marcos Francisco de La Cruz Costa (CPF/MF nº 082.390.358-33 - RG nº 17.111.069 SSP-SP), brasileiro, 
casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
com endereço comercial na Estrada Municipal LIM-125, Bairro Jaguari, na Cidade de Limeira - SP, CEP 13480-
970, na saída da SP 330 km 131 (pista norte da Rodovia Anhanguera). Os Diretores ora reeleitos não estão 
incursos em crime algum que vede a exploração de atividade empresarial, nos moldes do artigo 1.011, § 1º, 
do Código Civil, do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 367/2002, conforme Declaração de 
Desimpedimento arquivada na sede da Sociedade; e 4. Fixaram: (i) A verba global de remuneração da 
Diretoria, a vigorar entre o mês de abril de 2020 e março de 2021, em até R$200.000,00 (duzentos mil reais) 
mensais, cabendo à própria Diretoria deliberar, em reunião, sobre a forma de distribuição dessa verba entre 
os seus membros; e (ii) A verba global para pagamento de gratificação aos administradores em até 
R$800.000,00 (oitocentos mil reais), cabendo à própria Diretoria deliberar, em reunião, sobre a forma de 
distribuição dessa verba entre os seus membros. A Sociedade poderá proporcionar transporte individual 
aos seus administradores, a critério da Diretoria. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual 
se lavrou a presente ata, que lida e aprovada foi assinada pelos presentes. Mesa. José Hilário Rodrigues de 
Freitas - Presidente da Mesa. José Elanir de Lima - Secretário. Acionistas: Alfapar Securities Inc. Aloysio de 
Andrade Faria - Diretor. Nova América Holdings Ltda. Aloysio de Andrade Faria. Cláudia de Faria Carvalho. 
Eliana de Campos Faria. Flávia Faria Vasconcellos. Júnia de C. Faria Ziegelmeyer. Lúcia de Campos Faria. Esta 
ata é cópia da original lavrada em livro próprio. José Hilário Rodrigues de Freitas. Presidente da Mesa. José 
Elanir de Lima. Secretário. Junta Comercial do Estado do Pará. Certificado registro em 24/08/2020. 
Arquivamento nº 20000668368 de 24/08/2020. Protocolo 203982231 de 21/08/2020. NIRE 15300016614. 
Fernando Nilson Velasco Junior - Secretário Geral.

AGROPALMA S.A.
CNPJ/MF nº 04.102.265/0001-51 - NIRE 15 3 0000118 8

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL
Convidamos os senhores acionistas a se reunirem, no dia 08.09.2020, às 09h00min, na sede social, na Rodovia PA 150, 
Km 74, Tailândia - PA, a fim de deliberar sobre a inclusão no objeto social da atividade secundária de “Operação de 
depósito para óleos próprios”. Os documentos pertinentes à Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na 
sede da Sociedade. Para participar na Assembleia Geral, os senhores acionistas deverão apresentar originais ou cópias 
autenticadas dos seguintes documentos: (a) documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante; (b) 
comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade, na forma do 
artigo 126 da Lei nº 6.404/76; e (c) instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese 
de representação. Na forma do artigo 11, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia, os acionistas que se 
fizerem representar na Assembleia Geral deverão depositar seus instrumentos de procuração na sede da Companhia 
em até cinco dias antes da assembleia. Nos termos da legislação aplicável, os documentos referentes às matérias da 
ordem do dia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Tailândia - PA, 27 de agosto de 2020. 
AGROPALMA S.A.

André Luiz de Toledo Gasparini - Diretor
Marcos Francisco de L. C. Costa - Diretor

 Celia Campos
   Leiloeira Oficial- Online09:0031/08/20

LEILÃO DE VEÍCULOS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GARRAFÃO DO NORTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 002/2020
O Município de Garrafão do Norte, torna 
público que fará realizar Licitação Pública 
na modalidade PREGÃO ELETRONICO 
Nº 002/2020. Abertura será realizada 
no dia 09/09/2020 às 10:00h. Objeto: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E 
MATERIAL PERMANENTE PARA 
UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 
EM SAÚDE, PARA O MUNICIPIO DE 
GARRAFÃO DO NORTE. Endereço 
eletrônico www.portaldecompraspublicas.
com.br.

Dayana Santos
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE CREDENCIAMENTO. CREDENCIAMENTO 
Nº 003/2020. A Secretaria Municipal de Saúde, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará 
o Edital de Credenciamento por Inexigibilidade para contratação 
de Empresa Para Realização de Procedimentos Cirúrgicos para o 

de Lente Intraocular Dobrável, para atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde do Município de Barcarena, Estado do Pará, 
após 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 

caput. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos a partir do dia 
27/08/2020, no sitio eletrônico da Prefeitura Municipal de Barcarena 
(www.barcarena.pa.gov.br) ou no Setor de Licitações e Contratos da 
Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Ver. João Pantoja 
de Castro, s/ n°, Bairro Centro, CEP: 68.445-000, Barcarena/PA. A 
documentação para o Credenciamento deverá ser encaminhada 
através do endereço eletrônico: licitasaudebarcarena@gmail.com, a 
partir do dia 27/08/2020 até o dia 09/09/2020 às 17h00.  As dúvidas 
quanto ao procedimento de credenciamento poderão ser dirimidas 
pela CPL.

Leandra Maria dos Santos Neri - Presidente da CPL/SEMUSB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
EDITAL DE CITAÇÃO DE SERVIDOR. A Presidente da 
Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, 
designada pela Portaria nº 521/19, de 22 de março de 2019, do 
Exmº. Prefeito Municipal de Castanhal, cumprindo o disposto 
no art. 15, §3º c/c art. 43 caput da Lei Complementar nº 001/11, 
FAZ SABER a Sra. Eliane Alves da Silveira, matrícula nº 8184/7, 
ocupante do cargo/função de Médico, que se achando em lugar 
incerto e não sabido, FICA CITADA pelo presente edital para 
apresentar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da última 
publicação, DEFESA ESCRITA, sob pena de revelia, por si ou por 
advogado regularmente constituído, caso em que será nomeado 
curador especial, referente às infrações disciplinares constantes 

II, da Lei Complementar nº 001/11. Os autos do processo acham-
se disponíveis na sede da Comissão, sito a Travessa Sete de 
Setembro, 221 – Nova Olinda.

Sheila Monteiro Ladislau da Silva - Presidente da CPPAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO 001/2020- 
CPL/PMAP. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para 
execução de obra referente à remanescente de serviços em face de 
rescisão contratual, de 01 (uma) Quadra Poliesportiva da Escola Emílio 
Pantoja II, Localizada na Comunidade de Santana do Capim Zona 
Rural de Aurora do Pará. Data: 15/09/2020, Horário: 09:00hs. Local: 
Rua: Raimunda Mendes de Queiroz, nº 365, Bairro: Vila Nova, Aurora 
do Pará, sala de Licitação. Aline Silva Nascimento - Presidente da CPL
AVISO DE ANULAÇÃO. O município de Aurora do Pará, através 
do setor de licitação e demais normas complementares, torna público 
para conhecimento dos interessados, que está ANULADA a licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico 001/2020, cujo objeto é Aquisição 
de Medicamentos da Farmácia Básica, Controle Especial, Técnico 
Hospitalar, Ambulatorial, Laboratorial e Odontológico, para atender as 
necessidades das Unidades de Saúde de Aurora do Pará O motivo: 
alterações no termo de referência.

Dayana Souza dos Santos - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MONTE ALEGRE (PA)

PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2020 
Objeto: Aquisição de aparelhos, acessórios e 
brinquedos para equipar a academia ao ar livre 
com playground, situada na Tv. Frei Othomar, 
Bairro de Curaxi I, neste município. Abertura: 
dia 09.09.2020 às 09:00h. Contato: DISP.SITE: 
www.tcm.pa.gov.br.   

Monte Alegre-PA, 25 de agosto de 2020.
Jairo Castro da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
9/2020-260801/REABERTURA. Reabrir prazo para abertura 
de licitação Tipo menor preço unitário, para Registro de preços para 
futura e eventual Aquisição de materiais para reparo, conservação, 
manutenção, construção e reforma de bens públicos municipais, 
visando atender às necessidades da Prefeitura municipal de Ipixuna 

A abertura que estava prevista para o dia 26/08/2020 às 08:30hs, foi 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA. A Prefeitura Municipal de 
Augusto Corrêa, através da comissão permanente de licitação, torna 
pública que licitação da modalidade tomada de preço nº 004/2020, 
cujo objeto: contratação de empresa especializada em serviços de 
engenharia, para pavimentação e recapeamento asfáltico em cbuq 
em vias do município de Augusto Corrêa, para atender a solicitação 
da secretaria municipal de obras, foi declarada deserta, pois não 
compareceu nenhuma licitante interessada para participar do certame, 
logo deixamos sobre aviso a reabertura do certame em 11/09/2020 as 
09:00, na sala da reuniões da Comissão de Licitação, sito Praça São 
Miguel, 60, São Miguel, Augusto Corrêa/Pa.

Iraildo Farias Barreto - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 
019/2020. Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 
Nº 06/2020. Objeto: Registro de preços para a futura e eventual 
aquisição de material de expediente para atender as necessidades 
da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de Bagre-Pa 

Marcos Silva Oliveira - Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 
010/2020. Objeto: Aquisição de Hora Maquina para atender as 
necessidades das secretarias e fundo do município de Aveiro/
Pa. Data de Abertura: 09:09:2020 as 10:00 horas Local: www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Vilson Gonçalves - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
RETIFICAÇÃO. Na publicação do Extrato de Contrato da 
Dispensa do Contrato nº 2020/005-CEL, circulado no D.O.U 
seção 3 pág. 184 e DOE/PA pág. 91 e DIÁRIO DO PARÁ pág. 
B12 em 26/08/2020. ONDE SE LÊ: DISPENSA Nº 004/2020-CEL-
SESMAB. LEIA-SE: DISPENSA Nº 005/2020-CEL-SESMAB. As 
demais informações continuam inalteradas.


