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O grande debate 
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SCHÜLER 
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Q uando li o livro de 
Arlie Hochschild 
Strangers in Their 

Own Land (estranhos em 
sua própria terra, sem 
edição em português), 
fiquei fascinado pela 
imagem que ela 
criou para compreender 
o conservadorismo 
americano. 
Hochschild é uma 
socióloga progressista de 
Berkeley e fez um 
mergulho de alguns 
anos na América 
profunda, em uma 
região ultraconservadora 
e relativamente pobre da 
Louisiana. 
Imagine, diz ela, que você 
esperou a vida inteira pela 
sua grande chance. Você 
fez tudo certo e esperou 
na fila, pacientemente, 
mas quando está muito 
perto da chegada, já 
observando as luzes do 
“American Dream”, você 
vê que há um monte de 
gente furando a fila. 
Aí você reclama e vem 
alguém “bem formado, 
quem sabe de Harvard, 
e diz que você é 
um caipira racista, 
homofóbico, sexista, 
ignorante e fanático pela 
Bíblia”. A imagem tenta 
descrever os sentimentos 
do “redneck” americano, 
interiorano, ridicularizado 
pela gente cabeça das 
universidades, dona da 
retórica e da virtude 
moral. Os fura-filas são 
aqueles que recebem 
agora os benefícios da ação 
afirmativa. 
O interessante é que a 
imagem de uma outra fila 
serviria para descrever o 
mundo americano de não 
muito tempo atrás. Com 
um detalhe: os barrados, e 
por vezes logo no início, 

eram exatamente os que 
hoje ganham sua chance 
com as políticas de ação 
afirmativa. 
Nada muito diferente do 
Brasil. Ainda me lembro, 
na infância, de uma 
época em que meus 
amigos negros, e eram 
muitos, por alguma razão 
que não entendia bem, 
não podiam frequentar 
a piscina do clube. Não 
havia nenhuma placa 
dizendo que não podia. 
Apenas não acontecia. 
Os dados da exclusão 
brasileira são bem 
conhecidos. Dados do 
mercado de trabalho, 
dos indicadores de 
escolaridade, da pirâmide 
de renda. Dá pra escolher. 
Mas o fato é que eles 
não dizem tudo. Há 
uma história silenciosa 
de vetos e humilhações 
na memória ainda muito 
fresca de quem pertence à 
minha geração. 
Quando vejo a polêmica 
em torno do programa de 
trainee feito pela Magalu, 
não resisto à tentação 
de ver o episódio sob 
o prisma dessa memória. 
Alguns dirão que tudo 
não passou de uma jogada 
de marketing da empresa 
e de “sinalização de 
virtude”. Pode ser. 
O fato é que há um 
elemento de reparação 
aí. Robert Nozick, o 
antagonista libertariano 
de Rawls, na Harvard dos 
anos 1970, definiu isso 
de uma forma incômoda. 
Você respeita os direitos 
individuais? Só agora ou 
vale um pouco para trás? 
Até quando você está 
disposto a recuar no 
tempo e reparar direitos 
que foram surrupiados? 
Direitos são “históricos”, 
não é mesmo? Ou 
só apareceram no ano 
passado?  Reparação 
sempre foi um tema 
difícil, pois ninguém sabe, 

AVISOS, ATAS E EDITAISno fundo, como aplicar 
o conceito. Muita gente 
dirá que criar novas 
exclusões não é uma 
boa forma de fazer 
isso. Elas irão produzir 
reações e ressentimentos. 
Por vezes silenciosos, por 
vezes nem tanto. É disso 
que trata o livro de 
Hochschild. 
Alguns dirão, em favor 
da atitude da Magalu, 
que isso tudo é conversa 
e que qualquer coisa 
que possa ser feita para 
pagar a conta da grande 
exclusão brasileira será 
pouco. Outros ainda dirão 
que uma boa sociedade 
liberal dá a qualquer um 
o direito de contratar ou 
excluir quem quiser, no 
mundo privado, e que 
apenas a regra pública não 
poderia impor essas coisas. 
O fato é que não há a 
mínima possibilidade de 
consenso aí. Isso toca no 
nervo do que Isaiah Berlin 
chamou de pluralismo 
objetivo, marca por 
excelência de nossas 
sociedades abertas. 
Sociedades marcadas por 
um conflito permanente 
entre ordens de 
valores simultaneamente 
verdadeiras, ainda que 
incompatíveis entre si. 
É disso que trata este 
episódio: o conflito entre 
tratar a todos como 
iguais, diante da lei, 
ou perseguir algum tipo 
de igualdade substantiva, 
via reparações, ao preço 
da igualdade formal. 
Parece claro que o 
país vem caminhando 
nesta segunda direção. 
A atitude da Magalu é 
apenas um sinal. Não 
tenho dúvidas de que 
outros virão. 
No mais, estamos muito 
longe de vislumbrar no 
horizonte uma sociedade 
capaz de assegurar uma 
base de oportunidades 
iguais para todos. Como 
fazer isso, no fundo, é o 
grande debate brasileiro. 
 
Fernando Schüler 
Professor do Insper 
e curador do 
projeto Fronteiras do 
Pensamento. Foi diretor 
da Fundação Iberê 
Camargo 

AGU promove 92% dos 
procuradores ao topo 
CARREIRA 

 
Bernardo Caram  
e Matheus Teixeira 
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Dias após a apresenta-
ção da proposta de refor-
ma administrativa pelo go-
verno, que pretende proibir 
progressões automáticas de 
carreira, a AGU (Advocaci-
a-Geral da União) promo-
veu 606 membros da Pro-
curadoria-Geral Federal ao 
topo da carreira. 

Com a medida, efetivada 
no dia 18 de setembro, 92% 
dos membros do órgão estão 
agora no ponto mais alto da 
categoria, com salário men-
sal de R$ 27.303. A remune-
ração inicial é de R$ 21.014. 

A informação foi publica-
da pelo site Poder360 e con-
firmada pela reportagem. 

Além dos salários, os pro-
curadores federais recebem 
honorários. Dados de 2019 
apontam que o incremento 
à remuneração desses pro-
fissionais é de R$ 7.000 por 
mês, em média. 

 
ESCLARECIMENTO 
De acordo com a AGU, as 

promoções na carreira de 
procurador federal são rea-
lizadas semestralmente, to-

dos os anos, em cumpri-
mento ao que determina a 
legislação. “As promoções 
decorrem de dois critérios: 
antiguidade e merecimen-
to”, afirma o órgão. 

Em nota, informou que 
existem hoje 3.738 cargos 
de procurador federal ocu-
pados. Desse total, 3.489 
estão na categoria especi-
al, o nível mais alto. Ape-
nas 249 se encontram na 
primeira categoria. 

A AGU argumenta que 
o quadro da carreira pre-
vê um total de 4.362 mem-
bros. Isso significa que par-
te das cadeiras está desocu-
pada atualmente. Com isso, 
o órgão afirma que a pro-
porção de procuradores no 
topo da carreira é de 79%. 

O presidente da Anafe 
(Associação Nacional dos 
Advogados Públicos Fede-
rais), Marcelino Rodrigues, 
afirma que as promoções 
têm relação com o tem-
po de serviço dos procura-
dores e não estão ligadas 
à apresentação da reforma 
administrativa. 

“Apesar dessa coincidên-
cia com a discussão da re-
forma, é um processo nor-
mal, não houve nenhum 
tipo de excepcionalidade. 
Não houve criação de qual-
quer tipo de vaga neste 
momento”, disse. 

Guedes lança ofensiva pública 
por criação de nova CPMF 
Ministro falou na criação de “tributos alternativos”, no fundo, a criação de uma 
nova CPMF, como solução para garantir a desoneração da folha de pagamento 

TRIBUTO 
 

Daniel Carvalho  
e Fábio Pupo 

 
FOLHAPRESS 

 

C om aval do pre-
sidente Jair Bolso-
naro (sem partido), 
o governo anunciou 

nesta quarta-feira (23) uma 
ofensiva para emplacar a cri-
ação de um imposto a ser co-
brado amplamente nas ope-
rações de pagamento no país. 
A iniciativa coube ao mi-
nistro Paulo Guedes (Econo-
mia), ao lado de líderes do 
governo no Congresso. 

Guedes falou na criação de 
“tributos alternativos” -eufe-
mismo que o governo usa 
para a criação de uma nova 
CPMF- como solução para 
garantir a desoneração da fo-
lha de pagamento. 

Ele também ligou o im-
posto ao financiamento do 
novo programa de renda mí-
nima que será criado na 
PEC (proposta de emenda à 
Constituição) do Pacto Fe-

Paulo Guedes vai debater proposta com lideranças políticas 
FOTO: JOSECRUZ/AGÊNCIA BRASIL 

res. Nos bastidores, Gue-
des também pretende usar a 
CPMF como moeda de tro-
ca para a desoneração de 
igrejas (que também foi alvo 
de veto do presidente). 

Segundo Guedes, a propos-
ta será debatida com os líde-
res e com os presidentes de 
Câmara e Senado. “Os tex-
tos estão sendo submetidos, 
vão passar para apreciação 
dos líderes e vamos encami-
nhar também para a comis-
são mista”, afirmou. 

derativo, embora tal instru-
mento não garantiria o pro-
grama, visto que depende 
de corte de despesas por 
causa do teto de gastos. 

“Queremos desonerar, 
queremos ajudar a buscar 
emprego, facilitar a cria-
ção de empregos, então va-
mos fazer um programa 
de substituição tributária”, 
disse Guedes. 

“Temos que desonerar fo-
lha, por isso a gente pre-
cisa de tributos alternati-
vos, para desonerar folha e 
ajudar a criar empregos e 
renda a mesma coisa. Vi-
mos a importância do auxí-
lio emergencial, como isso 
ajudou a manter o Brasil 
respirando e atravessando 
essa onda da crise. Temos 
que também fazer uma ater-
rissagem suave do progra-
ma de auxílio emergencial”, 
afirmou o ministro sem res-
ponder a perguntas. 

Desde o fim de semana, os 
líderes partidários vinham 
articulando com o Congres-
so uma proposta de refor-
ma tributária que contenha 

uma desoneração ampla das 
folhas de salários. Guedes 
planeja compensar a perda 
de receitas com a criação do 
novo imposto. 

“Queremos criar renda? 
Sim. Então, vamos ter que 
fazer”, afirmou ele no Palá-
cio do Planalto, após reunião 
com o presidente. 

A iniciativa também é 
peça da negociação com 
parlamentares para man-
ter o veto de Bolsonaro 
à desoneração de 17 seto-

CÂMARA SANTA LUZIA DO PARÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS. A Câmara de Santa 
Luzia do Pará, através do seu presidente, torna público o Extrato de 
Registro de Preços, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO-
SRP Nº 006/2020. Objeto: Sistema de Registro de Preço para 
eventual aquisição de veículo de transporte pessoal, tipo automóvel, 
capacidade transportar 05 passageiros, para atender as demandas 
da Câmara Municipal Santa Luzia do Pará. Empresa: P G AGUIAR 
VIEIRA, CNPJ: 27.967.465/0001-72. Valor R$ 45.989,00, (quarenta e 
cinco mil, novecentos e oitenta e nove reais). Vigência: 22/09/2020 a 
22/09/2021, por Mario Henrique Alves da Silva-Presidente.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. A Câmara de Santa Luzia 
do Pará, através do seu presidente, torna público o Aviso de 
Homologação, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO-SRP 
Nº 006/2020. Objeto: Sistema de Registro de Preço para 
eventual aquisição de veículo de transporte pessoal, tipo automóvel, 
capacidade transportar 05 passageiros, para atender as demandas 
da Câmara Municipal Santa Luzia do Pará. Empresa: P G Aguiar 
Vieira, CNPJ: 27.967.465/0001-72. Valor R$ 45.989,00, (quarenta e 
cinco mil, novecentos e oitenta e nove reais). Data da Homologação: 
22/09/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA/PA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO. Espécie: 1º Termo Aditivo ao 
Contrato nº 2019/039 - CPL, Contrato nº 2019/040-CPL Decorrente: 
Pregão Eletrônico 001/2019. Contratante: Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/Secretaria Municipal de Saúde. Contratadas. IRMÃOS 
ANJOS LTDA - EPP, CNPJ: 01.552.709/0001-62; Polymedh Eireli-
Epp, CNPJ: 63.848.345/0001-10. Objeto: Aquisição de material 
de higiene e limpeza hospitalar para suprir as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Abaetetuba/PA. 
1º Termo Aditivo a prorrogação de prazo de vigência de contrato 
celebrado entre as partes de 19/02/2019 a 19/02/2021, consoante 
com Art. 57, § 1º, inciso III, da Lei 8.666/93.

Alcides Eufrásio da Conceição Negrão - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N° 
2-007/2020. Tipo de Licitação: Menor Preço. Objeto: Execução 
de obras/serviços de adequação de estradas vicinais, na Vicinal 
Massarapó, zona rural do município de Barcarena/PA, conforme 
projeto básico, planilha orçamentária e demais documentos 
técnicos anexos ao edital. Abertura: 13/10/2020 às 09:00h. O 
edital encontra-se disponível na sala da CPL, de segunda a sexta-
feira, das 08:00 às 17:00h, no prédio da prefeitura, sito à avenida 
Cronge da Silveira, nº 438 - altos - PC. Conego B. Campos, 
bairro Comercial, CEP: 68.445-000. O edital também poderá ser 
adquirido, gratuitamente, no portal da transparência da prefeitura 
no seguinte endereço: www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao 
ou no portal do jurisdicionado do TCM/PA (sistema “Geo-Obras”). 
Demais informações no departamento de licitações e contratos, de 
segunda a sexta-feira das 08:00 às 17:00h; ou através do e-mail: 
cplpmb2013@gmail.com; ou pelo telefone: (91) 99393-6685.

Waldemar Cardoso Nery Júnior - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
RESULTADO PRELIMINAR. CHAMADA PÚBLICA 
Nº 004/2020. Prezados, a comissão de seleção da Secretaria 
Municipal de Cultura, em Especial o Sr. Secretario, José Oscar 
Vergolino Nomeado Através do Decreto Nº 0146/2020, Informa a este 
departamento o Resultado Preliminar do Processo por em Questão 
que tem Como Objeto Contratação de Banda Musical de Renome 

de compor a Programação Artística Musical em Formato Digital, 
Live Musical de Barcarena. Relação dos Representantes Legais e 
Bandas - Nº - Representante Legal – Atração: 1-M J F da Cunha 
– Me Cnpj – 27.161.622/0001-58-New Batidão; 2-M J F da Cunha – 
Me Cnpj – 27.161.622/0001-58-Jéssica Costa e Banda; 3-M J F da 
Cunha – Me Cnpj – 27.161.622/0001-58-Banda Adora; 4-M J F da 
Cunha – Me Cnpj – 27.161.622/0001-58-Banda os Dinâmicos; 5-M 
J F da Cunha – Me Cnpj – 27.161.622/0001-58-de Bubuia 6-M J F 
da Cunha – Me Cnpj – 27.161.622/0001-58-Ministério Regiane Luz; 
7-M J F da Cunha – Me Cnpj – 27.161.622/0001-58-Banda Zanzuê; 
8-M J F da Cunha – Me Cnpj – 27.161.622/0001-58-Marivaldo 
Batista E Banda; 9-M J F da Cunha – Me Cnpj – 
27.161.622/0001-58-Banda Essência Marques; 10-M J F da 
Cunha – Me Cnpj – 27.161.622/0001-58-Filhos do Mestre; 11-M 
J F da Cunha – Me Cnpj – 27.161.622/0001-58-Banda Beijo Seu; 
12-M J F da Cunha – Me Cnpj – 27.161.622/0001-58-Pro Canto; 
13-M J F da Cunha – Me Cnpj – 27.161.622/0001-58-Ana Olliver 
E Banda; 14-M J F da Cunha – Me Cnpj – 27.161.622/0001-
58-Gil Moia E Seu Conjunto; 15-M J F da Cunha – Me Cnpj – 
27.161.622/0001-58-Banda Evangelho Canta; 16-M J F da Cunha 
– Me Cnpj – 27.161.622/0001-58-Ted Mark’s E Banda; 17-M J F da 
Cunha – Me Cnpj – 27.161.622/0001-58-Banda SPD; 18-M J F da 
Cunha – Me Cnpj – 27.161.622/0001-58-Cover Band 3; 19-Carlos 
Wilson Campos Veloso Cnpj – 37.998.616/0001-03-Banda Trilha. 
Conforme Item 11, Subitem 11.1 Do Edital, o Prazo Para Recurso 
Contra Atos Praticados Pela Administração Municipal, Será de 02 
(Dois) Dias Úteis a Contar da Publicação do Resultado na Imprensa 

dos Selecionados Divulgada, Essa Alteração Será Realizada e 

– No Seguinte Endereço Eletrônico: http://www.diariomunicipal.
com.br/famep/pesquisar. Comissão Avaliação Técnica. José Oscar 
Cordeiro Vergolino - Secretário Municipal de Cultura/Decreto nº 
0146/2020 - Kuézia Apolaro do Nascimento – Bibliotecária/Matricula 
nº 20550-8/1.

Eliane do Socorro Paixão de Alfaia - 
Assistência Administrativa/Matricula nº 0110264/1.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE 
ABERTURA DE PROJETOS DE VENDA (ENVELOPES 
N° 02). CHAMADA PÚBLICA N° 003/2020. Objeto: 
Aquisição de farinha de mandioca e leguminosa tipo feijão caupi 
da agricultura familiar para alimentação escolar para o atendimento 
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. O município 
de Barcarena/PA, através da Secretaria Municipal de Educação 
e comissão permanente de licitação, considerando o disposto 
no art. 14, da Lei n° 11.947/2009 e na Resolução CD/FNDE/
MEC n° 06, de 08 de maio de 2020, e disposições do edital, após 
cumprimento à norma inscrita na letra do art. 109, I, alínea “a”, c/c 
§ 1°, da Lei n°. 8.666/93 e item 9, subitem 9.2 do edital, e para 
realizar o procedimento previsto no art. 43, II e III, da mesma lei, torna 
público aos interessados e convoca os 02 (dois) grupos formais de 
agricultores habilitados para a sessão pública de abertura se seus 
envelopes de n°. 02, que contém os projetos de venda desses grupos, 
e devolução do envelope com o projeto de venda do grupo formal 
inabilitado. Data da sessão: 28/09/2020 às 09:00h. O grupo formal 
inabilitado foi alijado do processo e não poderá participar das fases 
subsequentes, conforme art. 41 § 4°, da Lei n°. 8.666/93. O grupo 
formal inabilitado, através de seu representante, poderá acompanhar 
o desenvolvimento do procedimento somente como ouvinte, como 
qualquer outro cidadão, já que a sessão é pública, desde que não 

conforme caput do art. 4° da Lei n°. 8.666/93. A presença dos 
representantes legais dos grupos formais de agricultores habilitados 
é de fundamental importância para continuidade do processo, porém, 
o não comparecimento deles ou de algum outro interessado, no dia, 
hora e local designados, não impedirá que a sessão aconteça, não 
cabendo reclamação de qualquer natureza. O grupo formal inabilitado 
terá o prazo de até 15 (quinze) dias para retirar seu envelope n°. 02 
(projeto de venda), no departamento de licitações, contados a partir 

de grande circulação no Estado do Pará, sob pena de inutilização 
do mesmo. Caso compareçam mais de 30 (trinta) pessoas a sessão 
(membros da comissão, representantes de grupos formais e demais 
interessados na condição de ouvintes) teremos que adiá-la e realizá-

2°, do Decreto Municipal nº. 0159/2020-GPMB, alterado pelo Decreto 
Municipal nº. 0385/2020-GPMB. 

Waldemar Cardoso Nery Júnior - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 021/2020. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em 
Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (Epi’s) para 
atender as necessidades das Secretarias e do Prédio da Prefeitura 

Pandemia de Covid-19. Vencedora: J. N. C. Correa e Carvalho Ltda 
CNPJ 03.698.468/0001-90. Valor R$ 98.612,50. Vencedora: Marajo 
Home Center Comercio e Serviços Ltda CNPJ: 18.233.963/0001-
09. Valor R$ 71.905,50. Vencedora: M. F. Malacrida Distribuidor 
de Produtos Hospitalares - Me CNPJ: 17.463.880/0001-35. Valor 
R$ 12.210,00. Antônio Augusto Brasil da Silva. Prefeito Municipal. 
CARTA CONVITE Nº CC 005/2020. Objeto: Contratação 
de Empresa Para Prestação de Serviços de Manutenção Preditiva, 
Preventiva e Corretiva dos Semáforos dos Cruzamentos Situados no 
Município de Breves/Pa. Vencedor: J. Cardoso Ramos Eireli, com o 
valor total global de R$ 171.072,00(cento e setenta e um mil, setenta 
e dois reais). Homologo a Licitação na forma da Lei nº 8.666/93. 
Antônio Augusto Brasil da Silva.
AVISOS DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 026/2020 CPL/PMB. Objeto: Contratação De Empresa 

atendimento da demanda da prefeitura municipal de breves. tendo 
em vista a constante necessidade desses materiais nas mais 
variadas formas, tais como blocos de emissão de licença, formulários, 

expediente administrativo, como capas para processos, envelopes, 

material de divulgação, entre outros. Abertura: 15/10/2020 às 
09:00hs. Edital e anexos: http://breves.pa.gov.br/site/, Portal TCM/PA, 
Portal de Compras Públicas e Setor de Licitações sito á Praça 03 de 
Outubro, nº01, Breves/PA. Horário 08:00hs às 12:00hs. Luiz Martins 
Neto. Pregoeiro. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2020 
CPL/PMB. Objeto: aquisição de 01 (um) veículo tipo van com 
acessibilidade zero quilômetro para potencialiar os atendimentos 
que são realizados pela secretaria municipal de assistência social, 

execução contidas no termo de referência. Abertura: 21/10/2020 às 
09:00hs. Edital e anexos: http://breves.pa.gov.br/site/, Portal TCM/PA, 
Portal de Compras Públicas e Setor de Licitações sito á Praça 03 de 
Outubro, nº01, Breves/PA. Horário 08:00hs às 12:00hs. Luiz Martins 
Neto. Pregoeiro. PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2020 
CPL/PMB. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para 
o fornecimento de aluguel de transporte Marítimo para atender as 
necessidades das Secretarias Municipais Do Município De Breves. 
Abertura: 14/10/2020 às 09:00hs. Edital e anexos: http://breves.
pa.gov.br/site/, Portal TCM/PA e Setor de Licitações sito á Praça 03 
de Outubro, nº01, Breves/PA. Horário 08:00hs às 12:00hs.

Luiz Martins Neto. Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
EXTRATO DE CONTRATO. TOMADA DE PREÇO Nº 
006/2020 – PMCP. Objeto do contrato: contratação de empresa 
especializada na implantação de infraestrutura viária com a recuperação 
das estradas vicinais: sendo 11,200 km no trecho entre a comunidade barro 
vermelho à comunidade nova colônia, 7,100 km entre a comunidade grota 
seca à pa 253 e 4,00 km entre a comunidade são benedito à pa 253, no 

estabelecidas no Edital e seus anexos CONTRATO nº 2020.230901. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Capitão Poço, Contratado: CBS Serviços 
de Instalação e Manutenção Eletrica Eireli, CNPJ 32.492.892/0001-04. Valor 
global R$ 1.047.630,93 (um milhão e quarenta e sete mil e seiscentos e trinta 
reais e noventa e três centavos). Vigência 23/09/2020 à 23/09/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇU
EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS. 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2020, referente ao 
Pregão Eletrônico - SRP Nº 027/2020. Objeto: Registro de 
preços para contratação de empresa para fornecimento de kit 
de Alimentos (Cesta Basica) para atender as Necessidades 
das Familias Atingidas Pelo COVID – 19. A Prefeitura Municipal 
de Igarapé-Açu resolve registrar os preços das empresas: F R 
Rodrigues Martins Eireli, CNPJ 29.737.361/0001-05, os itens 
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 no valor 
de R$ 93.940,00 (noventa e três mil e novecentos e quarenta 
reais). Totalizando o valor de R$ 93.940,00 (noventa e três mil e 
novecentos e quarenta reais). REGISTRO DE PREÇOS Nº 
023/2020, referente ao Pregão Eletrônico - SRP Nº 023/2020. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamento de 

de Igarapé-Açu resolve registrar os preços das empresas: J. E. 
Comercio e Serviços Eireli, CNPJ 10.897.117/0001-73, os itens 
01, 03, 06 no valor de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil 
reais) e Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda, CNPJ 
05.048.534/0001-01, os itens 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, no valor 
de R$ 190.560,00 (cento e noventa mil e quinhentos e sessenta 
reais). Totalizando o valor de R$ 338.560,00 (trezentos e trinta e 
oito mil e quinhentos e sessenta reais). 
AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO. O Prefeito Municipal de 
Igarapé-Açu, resolve publicar o resultado do Pregão Eletrônico - 
SRP Nº 025/2020. Objeto: Registro de Preços Para Aquisição de 
Materiais Elétricos para a Manutenção da Iluminação Publica no 
Municipio de Igarapé-Açu, em favor da empresa J. E. de Oliveira 
Rodrigues, CNPJ 17.142.432/0001-30, os itens 01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25 no valor de R$ 275.972,00 (duzentos e setenta e cinco 
mil e novecentos e setenta e dois reais). Totalizando o valor de 
R$ 275.972,00 (duzentos e setenta e cinco mil e novecentos e 
setenta e dois reais).
O Prefeito Municipal de Igarapé-Açu, resolve publicar o resultado 
do Pregão Eletrônico - SRP Nº 027/2020. Objeto: Registro de 
Preços para contratação de empresa para fornecimento de kit 
de alimentos (cesta basica) para atender as necessidades das 
Familias Atingidas Pelo Covid – 19, em Favor da Empresa F R 
Rodrigues Martins Eireli, CNPJ 29.737.361/0001-05, os itens 
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 no valor 
de R$ 93.940,00 (noventa e três mil e novecentos e quarenta 
reais). Totalizando o valor de R$ 93.940,00 (noventa e três mil 
e novecentos e quarenta reais). Normando Menezes de Souza- 
Prefeito Municipal.
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA. CHAMADA 
PÚBLICA Nº 003/2020. A Comissão Permanente de Licitação 

da pandemia de Covid-19. Os interessados deverão apresentar 
a documentação para habilitação no período de 24 a 25 de 
setembro de 2020, no horário de 08:00 as 17:00 horas, na sala da 
CPL Comissão Permanente de Licitação, sito a Av. Barão do Rio 
Branco, nº 3635, Bairro Centro, Igarapé – Açu/PA. O Edital está à 
disposição dos interessados no endereço acima referido e no site: 
www.prefeituradeigarapeacu.pa.gov.br. Robson Raphael Oliveira 
de Andrade - Presidente da CPL.
AVISOS DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 
SRP 029/2020. Objeto: “Registro de Preços para aquisição 
de álcool gel e álcool líquido com teor alcoólico 70% INPM para 

enfrentamento a COVID-19”. Data da Abertura: 30/09/2020 ás 
14:00h e a integra do edital poderá ser obtida nos sites: www.
tcm.pa.gov.br, www.prefeituradeigarapeacu.pa.gov.br e www.
portaldecompraspublicas.com.br. PREGÃO ELETRÔNICO 
SRP 030/2020. Objeto: “Registro de Preços para prestação 
de serviço de controle integrado de vetores e pragas urbanas, 
englobando desinsetização, descupinização, desalojamento de 
pombos e morcegos e desinfecção do ambiente no combate do 
novo Corona vírus (Covid 19). Data da Abertura: 06/10/2020 ÁS 
14:00h e a integra do edital poderá ser obtida nos sites: www.
tcm.pa.gov.br, www.prefeituradeigarapeacu.pa.gov.br e www.
portaldecompraspublicas.com.br. TOMADA DE PREÇOS Nº 
007/2020. Objeto: Contratação de empresa para recuperação 
e pavimentação com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a 
Quente), das vias urbanas e rurais do Município de Igarapé-
Açu. Abertura dia 09/10/2020 as 08:00h na sala de licitações 
da Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu. TOMADA DE 
PREÇOS Nº 008/2020. Objeto: Contratação de empresa 
para recuperação de estradas vicinais do Município de Igarapé-
Açu. Abertura dia 13/10/2020 as 08:00h na sala de licitações da 
Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu. TOMADA DE PREÇOS 
Nº 009/2020. Objeto: Contratação de empresa para reforma e 

de Abastecimento Farmacêutico – CAF, e construção do Bloco 

16/10/2020 as 08:00h na sala de licitações da Prefeitura Municipal 
de Igarapé-Açu.

Robson Raphael Oliveira de Andrade - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
9/2020-061001 – SRP. Registro de preço para futura e eventual 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
20202209001/SEMSA. PROCESSO Nº 122/2020-CPL/
PMJ. Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de 
aeronave monomotor/bimotor para serviços de transporte de pacientes em 
UTI aérea, em caráter de urgência e/ou emergência com equipe técnica 
especializada, incluindo o Transporte Terrestre do Paciente da Aeronave 
Até a Unidade Hospitalar de Destino, em Ambulância de Suporte Avançado 
- Tipo “D” Para Atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde. Início da Sessão de Disputa de Preços: 07 de outubro de 2020, 
às 09h30min. Sistema Eletrônico Utilizado: Portal De Compras -> www.
portaldecompraspublicas.com.br. Outras Informações: licitacaojuruti2017@
gmail.com. Retirada do Edital: www.juruti.pa.gov.br. 

Rosani Patricia Noronha Castro - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RONDON DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO N° 001/2020

A Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, através da 
Comissão de Avaliação e Alienação de Bens Móveis 
Inservíveis torna Público que realizará Leilão, tipo Maior 
Lance. 
Objeto: Alienação de bens inservíveis para a 
administração pública do município de Rondon do Pará, no 
estado em que se encontram, separados em lotes e itens 
discriminados e avaliados de acordo com o Anexo I do 
Edital. Abertura: 14/10/2020 às 09:00 Local: Secretaria 
Municipal de Obras deste município. O edital e seus anexos 
encontram-se a disposição dos interessados na Sala da 
Comissão Permanente de Licitações da PMRP, no horário 
das 08:00 às 13:00 e no sítio www.rondondopara.pa.gov.
br Informações 94-3326-1394/2008 ou cplrondondopara@
gmail.com e cplrondondopara@yahoo.com.br.

Alberto Abreu Araujo
Leiloeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU / PA
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020. 
PROCESSO N° 2/2020-0910001. Tipo menor preço global, para 
Contratação de empresa especializada para Aquisição de insumos 
asfálticos, visando a realização de serviços de tapa buraco nas vias com 


