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AVISOS, ATAS E EDITAIS

Trump sai de carro, acena ao 
público e volta para hospital 
MUNDO 

 

FOLHAPRESS 

 

O presidente Donald 
Trump deu uma rápida saí-
da do hospital onde está in-
ternado para tratar do coro-
navírus no fim da tarde des-
te domingo (4). O republi-
cano deixou o centro mé-
dico em um carro e foi até 
um local próximo onde es-
tavam apoiadores. 

Sem deixar o veículo, ele 
acenou para o público an-
tes de retornar para o Hos-
pital Militar Walter Reed, 
onde está internado desde 
sexta-feira (2) para tratar da 
Covid-19.  A equipe médi-
ca que cuida do presiden-
te afirmou que sua condi-
ção melhorou. O médico da 
Casa Branca, Sean Conley, 
confirmou que o presiden-
te dos EUA, Donald Trump, 
precisou de oxigênio su-
plementar pelo menos uma 
vez desde que recebeu diag-
nóstico de Covid-19. 

O chefe da equipe que 
atende o presidente também 
informou que Trump co-
meçou um novo tratamento 
com o uso de dexametaso-
na, medicamento indicado 
pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) para casos 
severos de Covid-19. Apesar 
disso, os médicos voltaram a 

reforçar um quadro segun-
do o qual o presidente está 
reagindo muito bem aos tra-
tamentos. Segundo a equipe, 
Trump pode receber alta já 
nesta segunda (5) do Hos-
pital Militar Walter Reed, 
onde foi internado na sexta-
feira (2), e continuar o trata-
mento na Casa Branca. 

Em entrevista coletiva, 
Conley disse que Trump 
teve dois episódios de que-
da na saturação de oxigê-
nio. Isso significa que, em 
decorrência da infecção por 
coronavírus, a concentra-
ção de oxigênio transporta-
do pelo sangue do presiden-
te começou a cair. 

No sábado (3), Conley dis-
se que a saturação de oxigê-
nio do líder americano era 
de 96%, índice considerado 
normal em pessoas saudá-
veis. Mas neste domingo, o 
médico da Casa Branca con-
tou que a primeira queda 
de oxigênio de Trump ocor-
reu ainda na manhã de sex-
ta-feira (2), pouco depois do 
anúncio do diagnóstico. 

Conley disse que, na oca-
sião, ficou “preocupado com 
uma possível progressão 
acelerada da doença” e re-
comendou o uso de oxigê-
nio suplementar para veri-
ficar a reação do presiden-
te. Trump, inicialmente, re-
sistiu ao tratamento. 

Bolsonaro quer repreender 
Marinho por críticas a Guedes 

CONFLITO 
 

Gustavo Uribe  
e Bernardo Caram 
 

FOLHAPRESS 

 

Após a briga entre os 
ministros Rogério Marinho 
(Desenvolvimento Regional) 
e Paulo Guedes (Economia), 
o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) disse neste fi-
nal de semana que preten-
de repreender Marinho em 
uma tentativa de encerrar de 
vez a disputa entre os dois. 

A expectativa é de que a 
conversa do presidente com 
o ministro ocorra no início 
desta semana, quando Bol-
sonaro deve promover uma 
reunião ministerial e, se-
gundo assessores palacianos, 
“discutir a relação”. 

Segundo aliados do presi-
dente, Bolsonaro se irritou 
com as críticas feitas por 
Marinho ao ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, em 
uma conversa com inves-
tidores. Para Bolsonaro, as 
afirmações não eram apro-
priadas àquele ambiente e 
tumultuaram ainda mais o 
debate em torno de uma so-
lução para a ampliação do 
Bolsa Família. 

Na avaliação do presiden-
te, a briga entre os dois su-
bordinados chegou ao limi-
te quando saiu das conversas 
privadas e passou a ser de-
monstrada publicamente. 

No Palácio do Planalto, 
apesar de haver resistência a 
Guedes na cúpula militar, a 
postura de Marinho foi clas-
sificada no final de semana 
como um gesto descabido e 
de traição do ministro à equi-
pe de governo. 

Apesar da insatisfação 
com o episódio, Bolsona-
ro deixou claro em almo-
ço no sábado (3), promo-
vido no Palácio da Alvora-
da, que não pretende trocar 
nenhum dos dois auxiliares. 
Porém, de acordo com alia-
dos do presidente, ele ressal-
tou que a disputa entre os 
dois precisa ser superada. 

Guedes e Marinho já vi-
nham trocando farpas nos 
bastidores por discordarem 
em relação à estratégia de re-
tomada da economia após a 
pandemia do novo coronaví-
rus. O ministro do Desenvol-
vimento defende uma ampli-
ação dos gastos públicos com 
obras, enquanto chefe da Eco-
nomia quer focar na retoma-
da da atividade por meio de 
investimentos privados. 

Na última semana, a dis-
puta veio a público. Em en-
contro com analistas e in-
vestidores na sexta-feira (2), 
Marinho disse que Guedes 
é fraco em temas de micro-
economia e ressaltou que o 
novo programa social do go-
verno vai sair “da melhor 
maneira ou da pior”. 

Perguntado sobre as decla-
rações, o ministro da Econo-
mia chamou o colega de des-
preparado, desleal e fura-te-
to, em referência a uma su-
posta tentativa de desrespei-
tar a regra do teto de gastos, 
que limita as despesas do go-
verno à variação da inflação. 

A briga pública foi mal re-
cebida por Bolsonaro. O pre-
sidente já havia enquadrado 
a equipe de Guedes há pouco 
mais de duas semanas. 

Na ocasião, o presidente se 
irritou com uma entrevista 
concedida pelo secretário de 
Fazenda de Guedes, Waldery 
Rodrigues, sobre uma pro-
posta para congelar aposen-
tadorias e direcionar os re-
cursos economizados para a 
ampliação do Bolsa Família. 

Após esse episódio, Bolso-
naro ameaçou demitir quem 
apresentasse essa ideia e de-
terminou que Guedes e sua 
equipe mantivessem discri-
ção sobre qualquer proposta 
em formulação no governo. 
A ordem foi obedecida e um 
pacto de silêncio foi respei-
tado no ministério nos quin-
ze dias que sucederam a con-
fusão.O pacto foi quebrado 
após Marinho fazer as críti-
cas sobre o ministro, o que 
levou Guedes a disparar ata-
ques contra o colega em en-
trevista à imprensa. 

Governo avalia limitar em vez 
de acabar com o abono salarial 
Esse benefício é pago pelo governo a trabalhadores com carteira 
assinada e com renda mensal de até dois salários mínimos (R$ 2.090). 

do uma alternativa interme-
diária, sem extinguir o abono 
salarial. Sugestão de endure-
cer critérios de acesso ao be-
nefício também já foi apre-
sentada a líderes do Congres-
so. O maior desafio está no 
Senado, onde a proposta co-
meçaria a ser analisada. 

Mudanças nas regras do 
abono dependem de uma 
PEC (Proposta de Emenda 
à Constituição), que exige 
apoio de 60% da Câmara e do 
Senado. O governo quer con-
vencer os parlamentares de 
que o abono beneficia mais 
estados ricos, onde o mer-
cado de trabalho formal é 
mais consolidado. Mais de 
90% de quem recebe o abo-
no não está em família abai-
xo da linha da pobreza, res-
saltam técnicos. 

O Congresso, então, teria 
de optar entre manter o mo-
delo atual do abono ou trans-
ferir parte desses recursos 
(R$ 8 bilhões por ano) para a 
população mais vulnerável. 

Para 2021, o orçamento do 
Bolsa Família foi ampliado 
em relação a anos anteriores, 
mas ainda é limitado. A esti-
mativa é que, com R$ 34,9 bi-
lhões, cerca de 15,2 milhões 

NOVO PROGRAMA 
 

Thiago Resende, 
Bernardo Caram e 
Julia Chaib 

 
FOLHAPRESS 

 

P ara manter em pé 
a ideia de reformu-
lar o Bolsa Família, 
a equipe econômi-

ca estuda ajustes no plano e 
passou a avaliar uma propos-
ta que limitaria os gastos com 
abono salarial, em vez de aca-
bar com o programa. 

Técnicos do Ministério 
da Economia defendem que 
parte desses recursos seja 
transferida à população mais 
pobre, viabilizando a criação 
do novo programa de renda 
básica, a ser chamado de Ren-
da Brasil ou Renda Cidadã. 

Em busca de uma saída que 
tenha apoio político, uma op-
ção é tentar retomar uma 
mudança que foi aprovada na 
Câmara, mas caiu no Senado. 

Na reforma da Previdência, 
os deputados, por maioria, 
aceitaram que o abono sala-
rial seja pago a trabalhado-
res formais com renda de até 
1,4 salário mínimo (R$ 1.463). 
Assim, menos pessoas rece-
beriam o benefício e os gas-
tos cairiam em cerca de R$ 8 
bilhões por ano. O orçamen-
to anual do abono fica por 
volta de R$ 20 bilhões. 

O presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) rejeitou, 
em agosto, ideia do ministro 
Paulo Guedes (Economia) de 
acabar com o abono. Segun-
do ele, isso seria tirar dinhei-
ro dos pobres e dar aos pau-
pérrimos.Diante do impasse 
desta semana sobre como re-
formular o Bolsa Família, o 
Ministério da Economia vol-
tou a estudar uma forma de 
reduzir essa despesa buscan-

Paulo Guedes é favorável à nova fórmula para criar o Renda Brasil 
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de famílias sejam atendidas. 
A verba não prevê a 13ª 

parcela prometida por Bolso-
naro na campanha presiden-
cial, nem aumento substanci-
al do benefício, hoje na faixa 
de R$ 192 por mês para cada 
família, em média. 

Uma ampliação de R$ 8 bi-
lhões no Bolsa Família resul-
taria em um programa ainda 
longe do que quer Bolsonaro. 
Ele defende uma renda bási-
ca mensal de R$ 300 e ampli-
ação da cobertura. 

Alterar o critério de renda 
do abono para um salário mí-
nimo (R$ 1.045), em vez dos 
atuais dois salários mínimos, 
representaria uma economia 
de R$ 15 bilhões por ano, mas 
deve ser mais difícil de obter 
apoio no Congresso. Por isso, 
técnicos buscam outras me-
didas de corte de despesas. 

A proposta de alterar o 
abono salarial para bancar o 
novo Bolsa Família tem um 
entrave orçamentário. A ver-
ba só deve lstar livre em 
2022, por causa do calendá-
rio de pagamento do benefí-
cio. O plano do governo de 
lançar um programa social 
com a digital de Bolsonaro se 
arrasta desde o ano passado. 

A principal dificuldade é 
achar espaço no Orçamento, 
limitado pela regra do teto de 
gastos, que impede o cresci-
mento das despesas acima da 
inflação. Para ampliar o Bol-
sa Família, é necessário cor-
tar de outro programa. 

Nesta segunda-feira (28), o 
governo anunciou que o Ren-
da Cidadã (ou Renda Bra-
sil) seria viabilizado com a 
criação de uma trava ao pa-
gamento de precatórios (dí-
vidas do governo reconheci-
das pela Justiça, envolvendo 
principalmente aposentado-
rias, benefícios sociais e des-
pesas com servidores). 

O anúncio foi feito 
pelo senador Márcio Bittar 
(MDB-AC), que é relator do 
Orçamento de 2021 e da 
PEC que traria as diretri-
zes do novo programa soci-
al. Bittar quer dar o nome 
de Renda Cidadã, mas inte-
grantes do governo defen-
dem Renda Brasil. 

Guedes interditou a ideia 
de vincular a redução na qui-
tação de precatórios com a 
ampliação do Bolsa Família. 
Segundo ele, o novo progra-
ma social seria algo perma-
nente e o limite ao pagamen-
to de precatórios seria uma 
medida temporária. 

Isso fez as discussões so-
bre o Renda Cidadã retroce-
derem. E o governo teve de 
reiniciar os estudos. A expec-
tativa de líderes partidários é 
que a PEC seja apresentada 
na próxima semana. 

Bittar espera se reunir com 
líderes nesta segunda (5) 
ou terça (6) para apresen-
tar alternativas. Auxiliares de 
Guedes, porém, dizem acre-
ditar que a campanha e as 
eleições municipais, marca-
das para novembro, podem 
atrasar as negociações por 
um acordo no Congresso.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA/PA
AVISOS DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 044/2020-SRP/CPL. Tipo: menor preço por ITEM. Objeto: 
Registro de Preços para eventual Contratação de Empresas 
Especializada em Fornecimento de Medicamentos, Insumos 
e Material Técnico Hospitalar, para atender as demandas das 
unidades que compõe a Secretaria Municipal de Saúde de 

Termo de Referência. Sessão Pública: dia 19/10/2020, às 09:00h. 
Informações: licita@abaetetuba.pa.gov.br. Edital disponível em: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Márcio Eloy de Lima Cardoso 
- Pregoeiro Municipal. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2020-
SRP/CPL. Tipo: menor preço por LOTE. Objeto: Registro de Preços 
para Contratação de Empresa Especializada Na Manutenção 
Preventiva e Corretiva com Reposição de Peças nos Equipamentos 
Hospitalares da Secretaria Municipal de Saúde do Município de 

Termo de Referência. Sessão Pública: dia 19/10/2020, às 14:00h. 
Informações: licita@abaetetuba.pa.gov.br. Edital disponível em: www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Márcio Eloy de Lima Cardoso - Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA/PA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
046/2020-SRP/CPL. Tipo: menor preço por LOTE. Objeto: Aquisição 
de material de consumo para a manutenção das escolas Municipais do 
Município de Abaetetuba, referente ao Convênio 155. Sessão Pública: dia 
20/10/2020, às 09:00h. Informações: licita@abaetetuba.pa.gov.br. Edital 
disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Márcio Eloy de Lima Cardoso - Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2020
PARTES: CONTRATANTE: O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTAMIRA (SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) – CNPJ: 28.553.049/0001-90 – CONTRATADO: ALMEIDA DISTRIBUIDORA 
EIRELI – CNPJ: 17.035.133/0001-04 - Contrato nº 315/2020 com o valor global de R$: 684.615,00 para 
os Itens: 01, 02, 08, 10, 12, 13, 14, 21, 22 e 27; CONTRATADO: I. S. DE SOUZA COMÉRCIO – EPP – 
CNPJ: 01.834.614/0001-31 - Contrato nº 316/2020 com o valor global de R$: 123.200,00 para os Itens: 
03, 04 e 05; CONTRATADO: LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTDA – ME – CNPJ: 83.870.528/0001-
80 - Contrato nº 317/2020 com o valor global de R$: 93.750,00 para o Item: 24; FONTE DE RECURSOS: 
Recursos Próprios e Programas: 2.026, 2.071, 2.072, 2.075, 2.074 -3.3.90.30.00 - Vigência: até 31/12/2020; 
OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos para o retorno das aulas Pós-Pandemia da COVID-19; 

Prefeitura Municipal de Altamira/PA – www.altamira.pa.gov.br. Assinatura do Contrato: Altamira/PA, 21 de 
setembro de 2020.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0920001/2020
PARTES: CONTRATANTE – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTAMIRA: CONTRATADO: P 
GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO - EIRELI – CNPJ: 08.116.338/0001-15 Contrato nº 319/2020 -  com 
o valor global de R$: 1.328.002,75 para os Itens: 01 ao 05; OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios, 
destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para manutenção das Unidades 
da Rede Municipal de Ensino, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 0920001/2020; PRAZO DE 
VIGÊNCIA: Até 31/12/2020; FONTE DE RECURSOS: 2.061, 2.026, 2.039, 2.040, 2.041, 2.059, 2.042, 
2.043, 2.044, 2.045, 2046, 2.047, 2.048 – 3.3.90.30.00; Assinatura: Altamira/PA, 28 de setembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 006/2020- CPL/
SMS. O Município de Aurora do Pará, torna público que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N 006/2020, com abertura para o dia 
16/10/2020 as 08:00 hs. Objeto: Contratação de serviços para realização de 
exames laboratoriais e exames médicos especializados para a Secretaria 
Municipal de Saúde Endereço Eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

Dayana Souza dos Santos - Pregoeira

PREFEITURA MUNICPAL DE BARCARENA
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS. ESPÉCIE: 
1º Termo Aditivo ao Contrato n° 20200508. Espécie: Pregão 
Eletronico Nº 9-090/2019. Contratante: Secretaria Municipal de 
Saúde. Contratado: Nutrixx Suplemento Alimentares Ltda, CNPJ: 
12.401.269/0001-69. Objeto: Registro de preços para a eventual 
e futura aquisição de Generos Alimenticios, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município 
de Barcarena/Pa. Fundamento Legal: com base no Art. 65, 
inciso I alínea “B”, c/c paragrafo 1º da Lei 8.666/93. Valor total: 
R$ 23.845,00. Assinatura do aditivo 24/09/2020. ESPÉCIE: 
1º Termo Aditivo ao Contrato n° 20200507. Espécie: Pregão 
Eletronico nº 9-090/2019. Contratante: Secretaria Municipal 
de Saúde. Contratado: Pantoja e Barbosa Ltda Epp, CNPJ: 
21.239.832/00014-35. Objeto: Registro de preços para a eventual 
e futura aquisição de Generos Alimenticios, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município 
de Barcarena/Pa. Fundamento Legal: com base no Art. 65, 
inciso I alínea “B”, c/c paragrafo 1º da Lei 8.666/93. Valor total: 
R$ 295.287,14. Assinatura do aditivo 21/09/2020. ESPÉCIE: 
2º Termo Aditivo ao Contrato n° 20191001. Espécie: Pregão 
Eletronico nº 9-56/2019. Contratante: Secretaria Municipal de 
Saúde. Contratado: Satoretto Segurança Ltda - Epp, CNPJ: 
07.399.412/0001-95. Objeto: Implantação de sistemas de 
câmeras, sistema de alarme monitorado, manutenção preventiva 
corretiva em sistemas de câmeras, e vigilância eletrônica a 
distância denominado monitoramento remoto de sistemas de 
alarmes e de vistoria de pronta resposta por 24 (vinte e quatro) 
horas por dia, 07 (sete) dias por semana, em um período de 
12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria 
municipal de saúde - SEMUSB. Fundamento Legal: com base 
no Art. 57, inciso II da Lei 8.666/93. Vigência: 05/10/2020 a 
05/10/2021 Valor total: R$ 393.000,00. Assinatura do aditivo 
21/09/2020.
AVISOS DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 
N° 9-029/2020/SEMUSB. Objeto: Registro de preços 
para eventual e futura aquisição de diversos tipos de carimbos, 

para atender às necessidades da secretaria municipal de saúde 
de Barcarena, estado do Pará. Data de abertura: 19/10/2020 
às 09h00min. O Edital e seus anexos estarão à disposição 
dos interessados nos sítios www.comprasgovernamentais.
gov.br (UASG 927872) e www.barcarena.pa.gov.br/portal/
licitacao; e no Departamento de Licitações e Contratos (CPL-
SEMUSB), sito a Secretaria Municipal de Saúde, localizada na 
Rua Ver. João Pantoja de Castro, s/ n°, Bairro Centro, CEP: 
68.445-000, Barcarena/PA. Esmerya Polliana de Araújo Farias 
- Pregoeira da CPL/SEMUSB. PREGÃO ELETRÔNICO 
N° 9-030/2020 – SEMUSB. Objeto: Registro de preços 
para eventual e futura aquisição de materiais descartáveis, 
higiene e limpeza, para atender as necessidades da secretaria 
municipal de saúde de Barcarena, estado do Pará, conforme 

anexos. Data de abertura: 20/10/2020 às 09h00min. O Edital 
e seus anexos estarão à disposição dos interessados nos 
sítios www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 927872) e 
www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao; e no Departamento 
de Licitações e Contratos (CPL-SEMUSB), sito a Secretaria 
Municipal de Saúde, localizada na Rua Ver. João Pantoja de 
Castro, s/ n°, Bairro Centro, CEP: 68.445-000, Barcarena/
Pa. Emmyli de Paula Brandão Ferreira – Pregoeiro da CPL/
SEMUSB. PREGÃO ELETRÔNICO N° 9-031/2020 
– SEMUSB. Objeto: Registro de preços para eventual e 
futura aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) e botijão 
com capacidade para 45 kg, para atender às necessidades da 
secretaria municipal de saúde de Barcarena, estado do Pará, 

demais anexos. Data de abertura: 21/10/2020 às 09h00min. 
O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados 
nos sítios www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 927872) 
e www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao; e no Departamento 
de Licitações e Contratos (CPL-SEMUSB), sito a Secretaria 
Municipal de Saúde, localizada na Rua Ver. João Pantoja de 
Castro, s/ n°, Bairro Centro, CEP: 68.445-000, Barcarena/PA.
Esmerya Polliana de Araújo Farias - Pregoeira da CPL/SEMUSB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 
SRP Nº 011/2020 - CPL/PMB. Objeto Contratação de 
Empresa Especializada Para Fornecimento de Gêneros Alimentícios 
por meio de registro de preço para atender as Secretarias que 
compõe a Prefeitura Municipal Breves/Pa, Por SRP - Vencedor 
: Brasil Norte Comercio de Materiais Em Geral E Serviços Ltda; 
CNPJ: 24.011.497/0001-01. Valor R$ 310.896,14 (trezentos e 
dez mil, oitocentos e noventa e seis reais e quatorze centavos). 
Vencedor: C. R. L. Lourenço CNPJ: 32.227.148/0001-50. Valor R$ 
438.863,30 (quatrocentos e trinta e oito mil, oitocentos e sessenta 
e três reais e trinta centavos). Vencedor: D. Company Serviços de 
Fotocopias Eireli, CNPJ: 27.464.216/0001-64. Valor R$ 211.284,30 
(duzentos e onze mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta 
centavos). Vencedor: Fernando do Socorro Costa Gomes Comercio 
CNPJ: 04.342.443/0001-11. Valor R$ 143.400,00 (Cento e quarenta 
e três mil e quatrocentos reais). Vencedor: J. Caldas Rebelo - Me 
CNPJ: 26.986.932/0001-49. Valor R$ 1.451.190,12 (hum milhão 
quatrocentos e cinquenta e um mil, cento e noventa reais e doze 
centavos). Vencedor: J. N. C. de Correa e Carvalho Ltda CNPJ: 
03.698.468/0001-90. Valor R$ 1.059.740,60 (hum milhão cinquenta 
e nove mil, setecentos e quarenta reais e sessenta centavos). 
Vencedor: J. F. C. de Correa Eireli CNPJ: 16.766.282/0001-72. Valor 
R$ 7.300,02 (Sete mil, trezentos reais e dois centavos). Vencedor: 
Rodrigo David Cavalcante - Me CNPJ: 21.626.090/0001-09 VALOR 
R$ 498.771,90 (quatrocentos e noventa e oito mil, setecentos e 
setenta e um mil e noventa centavos). Vencedor: S. A. A. Custodio 
Ferreira Comercio e Serviços - Me CNPJ: 29.117.875/0001-50. Valor 
R$ 849.476,55 (oitocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos 
e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos). Vencedor: T. 
F. R. Custodio CNPJ: 09.221.598/0001-13. Valor R$ 475.157,65 
(quatrocentos e setenta e cinco mil, cento e cinquenta e sete reais 
e sessenta e cinco centavos). Valor Total Global R$ 5.446.080,58 
(cinco milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, oitenta reais e 
cinquenta e oito centavos). Antônio Augusto Brasil da Silva. Prefeito 
Municipal de Breves, em 02/10/2020.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL POR 
SRP Nº 037/2020 CPL/PMB. Objeto: Contratação de empresa 
especializada no fornecimento de refeições, sob demanda, para 
atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Breves, Através 
do Sistema de Registro de Preços. Abertura: 23/10/2020 às 10:00hs. 
Edital e anexos: http://breves.pa.gov.br/site/ 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 BREVES
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 
026/2020. A Prefeitura Municipal de Breves, através do Fundo 
Municipal de Saúde, comunica que no dia 27/10/2020, 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 a execução de Serviços de Construção de 07 
(Sete) Postos de Saúde na 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 CAPITÃO POÇO
AVISO DE LICITAÇAO. TOMADA DE PREÇO Nº 007/2020 
– PMCP. Tipo Menor preço global, abertura as 10h00min do dia 
21/10/2020, que visa a contratação de empresa especializada na obra 
de Drenagem Pluvial da Vila de Cubiteua, no município de Capitão Poço 

sala da CPL-PMCP. O edital encontra-se disponível na sala da CPL-
PMCP, localizada na Avenida Moura Carvalho, 1255, Tatajuba, Capitão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CHAVES/PA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
FRACASSADA/DESERTA

O Pregoeiro comunica aos interessados, referente 
ao Pregão Eletrônico nº 9/2020-010 da/PMC-
PA, Objeto: Aquisição de Material Odontológico, 
tornou-se FRACASSADA devido ao participante 
não atender as exigências editalícias.

Chaves/PA, 02 outubro de 2020
Maria do Socorro S de Almeida

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CHAVES/PA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

SRP Nº 9/2020-010-/PMC-PA
Objeto: Material de Consumo (Aquisição de material 
de odontológico), Sessão Pública: 19/10/2020 
às 14:00h, Local, Edital disponível nos sites:: www.
portaldecompraspublicas.com.br, e  www.tcm.pa.gov.
br.

Chaves/PA, 02 de outubro de 2020. 
Maria do Socorro S de Almeida

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 2/2020-
201001. Tipo menor preço global, para contratação de empresa 
especializada para recuperação de 26.864,69 m de estrada vicinal 
trecho BR 010 ao João da Broca localizado na PA Enalco Zona Rural 

no Edital e seus anexos. A abertura será realizada no dia 20/10/2020 às 

nº. O edital estará disponível no endereço acima citado, de segunda a 
sexta de 08 às 12h. e no site da prefeitura: www.ipixunadopara.pa.gov.

AVISO DE REVOGAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Ipixuna do 

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 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RONDON DO PARÁ

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 9/2020-027 OBRAS

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Rondon 
do Pará torna público para o conhecimento dos 
interessados a prorrogação da data de abertura do 
referido Pregão Eletrônico que objetiva o “Registro de 
preço para futura e eventual aquisição de materiais 
elétricos para utilização na manutenção preventiva e 
corretiva da iluminação pública deste município”, por 
questões técnicas de sistema. Fica designada a data 
de abertura para 16/10/2020 às 09:00 horas (horário 
de Brasília-DF). Recebimento das propostas no site  
www.portaldecompraspublicas.com.br até às 08:59 
horas do dia 16/10/2020 - Informações 94-3326-
1394/2008 ou através do email cplrondondopara@
yahoo.com.br. 

Rondon do Pará, 02 de Outubro de 2020.
Joana Darc P. S. Alencar - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
EXTRATO DE TERMO ADITIVO. ESPÉCIE: 1º Termo 
Aditivo de valor R$ 47.153,01, referente ao percentual 13,04% ao 
Contrato nº 117/2020 referente à Tomada de Preços 007/2020. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Viseu CNPJ: 04.873.618/0001-
17. Contratado: “Construtora Norte Alfa Eireli – EPP - CNPJ: 
17.199.057/0001-64. Objeto a “Contratação de empresa para 
construção de 01 escola de Alvenaria, no município de Viseu, na 
localidade de Basília (escola de 04 salas – 442,98 m²)”, consoante 
com o art. 65 § 1º, alínea “b” da lei 8.666/93. Assinatura: 01/10/2020.

Centro de 
Perícias Científicas 

Renato Chaves

Pregão Eletrônico nº 007/2020
Objeto: Aquisição de Espectrômetro de Infravermelho por Transformada de Fourier (FT-
IR)” para ser utilizado em análise de drogas de abuso, medicamentos e outras substâncias 
de interesse forense, no Laboratório Forense das Unidades Regionais de Castanhal, 
Altamira, Santarém, Marabá e para Coordenação de Unidades Regionais de Belém.
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.cpc.pa.gov.br 
ouwww.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 925453)
Local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 925453)
Data de abertura: 16 de outubro de 2020, às 09h (Horário de Brasília).

Albino Guilherme Quadros Dos Santos
Ordenador de Despesas: Celso da Silva Mascarenhas 

AVISO DE LICITAÇÃO 


