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AVISOS, ATAS 
E EDITAIS

Teles querem 5G com rede aberta 
para evitar troca de equipamentos 
Movimento impediria que as teles fossem obrigadas a trocar os equipamentos, 
especialmente de 3G e 4G da Huawei hoje em funcionamento nas redes 

COMUNICAÇÕES 

 
FOLHAPRESS 

 

C ontrárias a qual-
quer tipo de restri-
ção a fabricantes de 
equipamentos para 

redes 5G, as operadoras de 
telefonia defendem a massi-
ficação de um padrão tecno-
lógico que permite a comuni-
cação entre os aparelhos de 
seus diversos fornecedores. 

Esse movimento impedi-
ria, por exemplo, que as teles 
fossem obrigadas a trocar to-
dos os equipamentos, especi-
almente de 3G e 4G da Hu-
awei hoje em funcionamento 
nas redes, caso a chinesa seja 
banida do 5G pelo presidente 
Jair Bolsonaro. 

As operadoras estimam 
que suas redes operem com 
até 60%, em alguns casos, 
com equipamentos (servido-
res, roteadores, switchers) 
da Huawei. 

Para elas, não há como par-
tir para o leilão das frequên-
cias destinadas à quinta gera-
ção sem que o governo defi-
na o padrão a valer no Brasil 
“de forma responsável”, nas 
palavras de um alto executi-
vo dessas operadoras. 

Em entrevista à reporta-
gem, o presidente da Hu-

Baocheng diz que o 5G custará mais caro se Huawei for banida 
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awei do Brasil, Sun Bao-
cheng, afirmou que o 5G 
custará mais caro no país 
e seus benefícios plenos 
só seriam atingidos em até 
quatro anos caso sua em-
presa seja banida. 

Isso porque seus equipa-
mentos de tecnologias ante-
riores não conversam com 
os dispositivos de 5G da 
concorrência. 

Para o usuário isso é 
irrelevante porque, inde-
pendentemente de seu 
plano ser 3G ou 4G, ele 
conseguirá falar em qual-
quer lugar. Hoje, se ele 
está em uma área de co-
bertura de uma antena que 
opera em 4G e seu pla-
no é 3G, os equipamentos 
fazem automaticamente a 
transição para que o usuá-
rio continue conectado. 

Isso ocorre porque, no pas-
sado, órgãos internacionais, 
em parceria com os operado-
res, definiram que os equipa-
mentos de todos os fabrican-
tes deveriam conversar entre 
si, particularmente os apare-
lhos telefônicos. 

Com o 5G, esse padrão 
ainda não foi definido. No 
Brasil, Vivo e Tim defen-
dem que ele seja o “stand 
alone”, uma evolução da 
tecnologia de quinta gera-

ção atualmente em instala-
ção nos países que já co-
mercializam planos de 5G. 

Outra bandeira defendi-
da pelas teles é a adoção 
do open RAN. Este mode-
lo permite a utilização de 
vários fornecedores nas di-
versas etapas de cada ca-
mada da rede. Seria possí-
vel usar servidores da Cisco 
ou da Dell, rádios da Erics-
son ou da Nokia e softwa-
res diversos. A japonesa 
NEC é uma das grandes 
defensoras desse modelo e 
já disponibilizou no Bra-
sil linhas de crédito para 
as operadoras interessadas 
em adquirir essa solução. 

EMPRESAS 
QUEREM VÁRIOS 
FORNECEDORES 

  Para as empresas, é 
muito melhor ter uma gama 
variada de fornecedores, 
especialmente no 5G. Como 
a nova tecnologia prevê 
soluções sobre a rede 
móvel, como telemedicina 
e automação industrial, 
será fundamental adotar 
equipamentos que aceitem 
softwares específicos para 
cada área de negócio. 

 SAIBA MAIS 

Pobres perdem 32% da renda nas metrópoles 
ESTUDO 

 
Paula Sperb 
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A desigualdade de renda 
aumentou nas metrópoles 
brasileiras durante a pan-
demia. Todos os segmen-
tos, dos mais pobres aos 
mais ricos, viram o rendi-
mento cair. Os pobres, po-
rém, sentiram mais a queda 
nos ganhos. 

Os dados integram o pri-
meiro boletim “Desigual-
dade nas Metrópoles”, que 
compara dados do segun-
do trimestre de 2020 com 

o mesmo período do ano 
passado, antes da pande-
mia. O fechamento das ati-
vidades para evitar a proli-
feração da Covid-19 se deu 
especialmente no período 
estudado. 

O boletim considera a 
renda individual por média 
domiciliar e não inclui no 
cálculo as rendas vindas do 
auxílio emergencial e ou-
tras fontes, como Bolsa Fa-
mília. Por isso, dá a dimen-
são do impacto da pande-
mia na renda cuja fonte é 
exclusivamente o trabalho. 

O estudo é de pesqui-
sadores da Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio 

Grande do Sul (PUC-RS), 
do Observatório das Me-
trópoles e do Observatório 
da Dívida Social na Améri-
ca Latina (RedODSAL). 

Marcelo Gomes Ribeiro, 
pesquisador do Observa-
tório das Metrópoles e da 
UFRJ, explica que quan-
do uma pessoa perde o 
emprego é preciso consi-
derar que toda a família 
é afetada, pois há redu-
ção na renda per capita de 
todo o domicílio. 

Como o estudo se es-
tende pelo período da 
pandemia, os pesquisa-
dores também captaram 
os efeitos do programa 

que permitiu cortes de 
jornadas e salários. Nesse 
contexto, mesmo quem 
manteve o emprego pode 
ter perdido renda. 

“Com a perspectiva de 
manter trabalhadores na 
ativa sem fechar os postos 
de trabalho, tivemos políti-
cas de redução de renda”, 
afirma Ribeiro. 

O boletim tem como base 
os dados sobre renda da 
Pnad do IBGE (Pesqui-
sa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua do 
Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística) re-
ferentes aos segundos tri-
mestres de 2020 e 2019. 

Receita abre consulta à 
restituição da malha fina 

Bolsonaro descarta aumento 
de imposto após pandemia 

IMPOSTO DE RENDA 

 

FOLHAPRESS 

 

A consulta ao lote de ou-
tubro das restituições do 
Imposto de Renda 2020 
para contribuintes que ca-
íram na malha fina será 
aberta hoje, às 10h, segundo 
a Receita Federal. 

O crédito dos valores só 
ocorrerá em 30 de outubro, 
quando 273,5 mil contribuin-
tes receberão um total de R$ 
560 milhões. 

Entrarão neste lote 204,2 
mil contribuintes não priori-
tários que entregaram a de-
claração até o dia 5 de outu-
bro. Também estão contem-
plados 211,8 mil contribuin-
tes que têm prioridade legal 
devido à idade superior a 60 
anos ou por possuírem defi-
ciência ou doença grave, ou 
por terem o magistério como 
única fonte de renda. 

O último lote regular de 
restituição do IR 2020 foi 
pago em 30 de setembro. 
Quem tinha restituição a re-

ceber, mas não teve a decla-
ração liberada até a data, caiu 
na malha fina. Para saber se 
teve a declaração liberada, é 
necessário acessar o site da 
Receita Federal. 

Na consulta ao Portal e-
CAC, é possível acessar o ser-
viço Meu Imposto de Renda 
e ver se há inconsistências de 
dados identificadas pelo pro-
cessamento. 

Nesta hipótese, o contribu-
inte pode avaliar as inconsis-
tências e fazer a autorregula-
rização, mediante entrega de 
declaração retificadora. 

A Receita disponibiliza, 
ainda, aplicativo para tablets 
e smartphones que facilita 
consulta às declarações do 
IRPF e situação cadastral no 
CPF. Caso a restituição tenha 
sido liberada, mas o valor não 
for creditado, o contribuinte 
pode contatar pessoalmente 
qualquer agência do Banco 
do Brasil ou ligar para a cen-
tral de atendimento por meio 
do telefone 4004-0001 (ca-
pitais), 0800-729-0001 (de-
mais localidades). 

PROMESSA 

 

FOLHAPRESS 

 

O presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) afirmou 
nesta quinta-feira (22) que o 
governo federal não vai au-
mentar impostos depois da 
pandemia da Covid-19. 

“Estamos simplificando 
impostos. O nosso país, Paulo 
Guedes [ministro da Econo-
mia], o governo federal não 
aumentou impostos durante 
a pandemia e não aumentará 
quando ela também nos dei-
xar”, declarou o presidente, 
durante cerimônia de forma-
tura de novos diplomatas, no 
Palácio do Itamaraty. 

“Precisamos que os senho-
res [novos diplomatas] mos-
trem ao mundo que o Bra-
sil está fazendo o que é cer-
to. Que estamos reforman-
do nossa economia, cortan-
do gastos, fazendo reformas 
e combatendo a corrupção 
pelo exemplo”, acrescentou. 

O governo Bolsonaro 
tem discutido internamente 
como financiar obras e um 
novo programa social, mas 

enfrenta dificuldades e meio 
à crise econômica e limita-
ções impostas pelo teto de 
gastos. Guedes tem dito que 
está em avaliação um sistema 
de substituição de impostos, 
pelo qual um novo tributo só 
seria criado caso outro fos-
se extinto, mantendo a carga 
tributária atual. 

Bolsonaro fez um apelo 
em seu discurso para que 
o corpo diplomático defenda 
junto a governos estrangei-
ros ações tomadas pela atu-
al administração, num esfor-
ço que o mandatário disse ser 
contrário à “falsa narrativa”. 

Ele citou ainda o tema am-
biental, em que o Brasil en-
frenta forte desgaste no ex-
terior em razão do avanço 
de queimadas e do desmata-
mento na Amazônia. Os da-
dos negativos referentes ao 
desmatamento são conside-
rados um fato que pode levar 
à perda de investimentos es-
trangeiros no país. 

Ele disse que o governo está 
organizando uma viagem à 
região amazônica com em-
baixadores estrangeiros que 
servem em Brasília.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
RESULTADO DE ANÁLISE E JULGAMENTO DE 
PROPOSTAS (RESUMO). TOMADA DE PREÇOS N° 
2-005/2020. Objeto: Execução das seguintes obras e serviços de 
engenharia: a) revitalização de feira livre; e b) construção de muro 
para fechamento de cemitério. A Prefeitura Municipal de Barcarena/
PA, através da comissão permanente de licitação que foi subsidiada 
pelos técnicos da SEMDUR, em conformidade com a Lei nº. 8.666/93 
e disposições do edital, torna público aos interessados que após a 
análise das propostas de preços das 10 (dez) empresas habilitadas 

de feira): 1ª Genésio Rodrigues e Cia Ltda. - R$ 508.982,44; 2ª T da 
C Soares Eireli - R$ 541.219,06; 3ª O Souto Pantoja & Cia Ltda. - 
R$ 553.667,38; 4ª Inete Serv Eireli - R$ 622.747,22; e 5ª Madureira 

no lote 02 (construção de muro): 1ª Genésio Rodrigues e Cia Ltda. 
- R$ 207.892,51; 2ª Inete Serv Eireli - R$ 217.367,54; 3ª T da C 
Soares Eireli - R$ 223.735,02; 4ª O Souto Pantoja & Cia Ltda. - R$ 
228.861,91; 5ª Construtora Volpi Para Ltda. - R$ 252.676,26; e 6ª 
Madureira Empreendimentos Eireli - R$ 273.419,83. Propostas 

JA Consult Engenharia Diagnóstica Ltda. (lotes 01 e 02); Construtora 
Volpi Para Ltda. (lote 01); T. da S. Leal Empreendimentos Eireli (lote 
02); e DP Moraes Serviços Eireli (lote 02). As empresas com propostas 

vencedora do certame a empresa Genésio Rodrigues e Cia Ltda., 
visto que ofertou o menor preço global para ambos os lotes (01 e 

descumpriram exigências do edital, conforme resultado completo da 
análise e julgamento das propostas que poderá ser adquirido na sala 
da CPL, no endereço descrito no edital, ou no portal da transparência 
da prefeitura no seguinte endereço: www.barcarena.pa.gov.br/portal/
licitacao. Os representantes das empresas, querendo, terão vistas 
dos autos, podendo, eventualmente, interpor recursos pertinentes 
a essa fase, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de 

art. 109, inciso I, alínea “b”, c/c § 1º, da Lei nº. 8.666/93. As propostas 
das 10 (dez) empresas estão disponíveis, integralmente, no portal da 
transparência da prefeitura. Caso os interessados queiram acessar 
algum outro documento do processo que não esteja no portal da 
transparência ou no portal do jurisdicionado do TCM/PA (sistema 
“Geo-Obras”), nessa hipótese, deverão solicita-lo para podermos 
envia-lo por e-mail. Pedimos que entregue(m) o(s) recurso(s) 
administrativo(s) no departamento de licitações, em dia de expediente 
das 08:00 às 17:00h, ou enviem para o e-mail: cplpmb2013@gmail.

recorrentes deverão informar à CPL pelo telefone: (91) 99393-6685. 
Nas duas possibilidades de entrega de recursos (via protocolo ou 
e-mail), os representantes das empresas terão até as 17:00h do dia 
03/11/2020 para entregá-los.

Waldemar Cardoso Nery Júnior - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISOS DE ANULAÇÃO. REFERÊNCIA: PREGÃO 
ELETRÔNICO N° 9-049/2020, cujo objeto é a contratação de 
empresa para prestação de serviços de pintura geral dos prédios 
públicos administrados pela Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Desenvolvimento Social de Barcarena/PA. DECISÃO: 
Com base nos motivos delineados em decisão publicada no portal 
da transparência, Decido ANULAR integralmente o PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 9-049/2020, com fundamento no art. 49 da Lei 
8.666/93, art. 50 do decreto nº 10.024/2019 e Súmula nº 473 do 
Supremo Tribunal Federal. Importante comunicar que será iniciado 
novo processo licitatório, ainda que com o mesmo objeto, contendo 
planilha de composição de preços unitários para ser utilizada como 
referência pelas empresas interessadas em participar do certame, 

adequada execução do serviço a ser contratado. REFERÊNCIA: 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 9-057/2020, cujo objeto é 
a contratação de empresa para prestação de serviços de pintura 
geral dos prédios públicos administrados pela Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social de Barcarena/PA. 
DECISÃO: Com base nos motivos delineados em decisão publicada 
no portal da transparência, Decido ANULAR integralmente o 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-057/2020, com fundamento no art. 
49 da Lei 8.666/93, art. 50 do decreto nº 10.024/2019 e Súmula nº 
473 do Supremo Tribunal Federal. Importante comunicar que será 
iniciado novo processo licitatório, ainda que com o mesmo objeto, 
contendo planilha de composição de preços unitários para ser 
utilizada como referência pelas empresas interessadas em participar 

para a adequada execução do serviço a ser contratado.
Ivana Ramos do Nascimento - Secretária Municipal de Educação, 
Cultura e Desenvolvimento Social/Jose Quintino de Castro Leão 
Junior - Procurador Geral do Município de Barcarena/PA-Decreto 

n°. 061/2017-GPMB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO 
ELETRÔNICO 022.2020. Objeto: Registro De Preços 
Para Eventual E Futura Contratação De Empresa Especializada 
Para O Fornecimento De Material Tecnico Hospitalar Para O 
Abastecimento Do Hospital Municipal De Breves, As Extratégias 
De Saúde Da Família, Centro De Atenção Psicossocial-Caps, 
E Demais Setores Da Secretaria De Saúde De Breves-
Pá.  Gerenciador: Fundo Municipal De Saúde De Breves – 
Detentoras: Logmed Distribuidora E Logistica Hospitalar Eireli 
- Itens: 62 - 88 - 94 - 95 - 100 - 112 - 144 - 145 - 146 - 147 - 151 
- 161 – 207 - 219 - 220 - 221 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 246 
- 247 - 248 - 249 - 250 - 252 - 254 - 261 - 262 - 263 - 264 – 279 - 
Valor: 283.083,80; G. M. Valencia - Produtos Hospitalares – Item 
60 - Valor: 6.696,00;  L C B Pontes Eireli - Itens: 1 - 3 - 4 - 13 - 15 
- 17 - 20 - 28 - 29 - 32 – 46 - 93 - 101 - 102 - 149 - 162 - 176 - 177 
- 205 - 222 - 227 - 231 - 232 - 233 - 234 - 258 - 259 - 260 – 266 - 
267 - 268 - 269 - 275 - 280 - Valor: 262.931,80; P P F Com E Serv 
Eireli - Itens: 5 - 7 - 8 – 9 - 11 - 19 - 21 - 27 - 30 - 33 - 43 - 45 - 56 
- 57 - 58 - 59 - 69 - 85 - 89 - 91 - 92 - 148 - 150 - 152 - 178 - 180 - 
182 - 184 - 196 - 197 - 198 - 199 - 201 - 214 - 240 - 243 - 244 - 245 
- 251 - 253 - 255 - 256 - Valor: 679.780,38;  P G Lima Com Eireli 
- Itens: 67 - 68 - 97 - 98 - 166 - 167 - 203 - 204 – 215 - 216 - 217 
- 223 - 225 - Valor: 216.688,40; R C Zagallo Marques & Cia Ltda 
- Item: 277 - Valor: 55.500,00; F Cardoso E Cia Ltda - Itens: 224 
- 226 - Valor: 54.000,00; Cristalfarma Comercio Representacao 
Importacao E Exportacao Ltda - Itens: 31 - 63 - 86 - 160 - 179 – 
189 - Valor: 499.194,00; J E Comercio E Serviços Eireli - Itens: 
12 - 14 - 16 - 26 - 87 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 
- 111 - 113 – 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 
- 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 
134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 168 - 169 
- 170 - 171 - 172 – 173 - 174 - 175 - 209 - 241 - 242 - 257 - Valor: 
511.069,20; Darllen R. Nogueira Comercio De Medicamentos - 
Itens: 10 - 18 - 22 - 23 - 24 - 25 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 
- 42 - 44 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 61 - 64 - 65 - 66 
- 70 - 71 - 72 - 73 - 90 - 96 - 99 - 153 - 154 - 155 - 159 - 164 - 165 
- 181 - 183 - 185 - 186 - 188 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 
- 202 – 206 - 208 - 210 - 211 - 212 - 213 - 270 - 271 - 272 - 273 - 
274 - 281 - 282 - 283 - 284 - Valor: 991.795,40; Amazon Medical 
Care Eireli - Item: 230 - Valor: 6.600,00; Bragantina Distribuidora 
De Medicamentos Ltda - Item: 200 - Valor: 43.530,00; Diagnostica 
Brasil Com. & Servicos Ltda - Itens: 2 - 156 - 157 - 158 - 228 - 
229 - 265 - Valor: 58.407,60; Pontes Hospitalar Ltda - Item: 187 
- Valor: 134.190,00; Lobato Comercio De Produtos Hospitalares 
Ltda - Itens: 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 – 163 
- Valor: 24.454,80; Distribuidora Flamed Hospitalar Eireli - Itens: 
6, 218, 276 - Valor: 22.988,80. Total geral: R$ 3.849.977,18 (três 
milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, novecentos e setenta 
e sete reais e dezoito centavos).

Antônio Augusto Brasil da Silva - Prefeito Municipal de Breves

PREFEITURA MUNICIPAL DE
IGARAPÉ AÇU

RETIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
9/2020-051101 - SRP. Tipo menor preço unitário, para Registro 
de Preços para futura e eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios, 
visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Ipixuna 
do Pará, e as demais secretarias que compõem a esfera administrativa 
municipal. A abertura será realizada no dia 05/10/2020 às 08:30h. O 
edital estará disponível nos sites: www.portaldecompraspublicas.com.
br e www.ipixunadopara.pa.gov.br.

Antonia Tassila Farias de Araújo - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU/PA
AVISOS DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
017/2020. PROCESSO N° 9/2020-0511001 - SRP. Tipo menor 
preço unitário. Registro de preços para futura e eventual Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de confecção e 

esfera administrativa municipal. A abertura será realizada no dia 05/11/2020 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO PARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO - 
REPUBLICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 053/TJPA/2020

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica 
especializada na Prestação de Serviços de 
condução de veículos., conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas 
no termo de referência, Anexo I do edital. 
SESSÃO PÚBLICA: 09/11/2020, às 
09h00min, horário de Brasília, no endereço 
eletrônico http://comprasgovernamentais.
gov.br. UASG do TJ/PA: 925942. 
Edital disponível em: http://
comprasgovernamentais.gov.br e  www.
tjpa.jus.br. Informações pelo telefone 
(91)32053206, ou e-mail licitacao@tjpa.
jus.br.

Belém, 22 de outubro de 2020.
Serviço de Licitação do TJPA.

VAZ OLIVEIRA E CRUZ 
LTDA, CNPJ 10.505.190/0001-
52, torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Turismo- SEMMAT, 
a Licença de Operação, com 
validade de 29/09/2021 para 
operação do estacionamento em 
Benevides/Pará.

VEROCHOPP 3 CHOPERIA LTDA, 
CNPJ 34.684.359/0001-47, torna público 
que está requerendo à Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente de Ananindeua - SEMA 

controle prévio e realizar acompanhamento 
deste estabelecimento no endereço 
Travessa WE 68, N 392 - Cidade Nova - 
Ananindeua/PA, através do Requerimento 
Código: R094420.

LEILÃO DE IMÓVEIS ONLINE 28/10 -11H

Otavio Lauro Sodré Santoro, 
Leiloeiro Oficial JUCESP nº 607

LOTE 12 - SANTANA DO ARAGUAIA/PA. Bairro Expansão. Rua Edeides Lima Liz, 22 (lt. 22 da qd. 
185). Casa. Áreas totais: terr. 432,00m² e constr. estimada no local 147,00m². Matr. 4.237 do RI 
local. Obs.: Construção e numeração predial pendentes de averbação no RI. Regularização e encargos 
perante os órgãos competentes correrão por conta do comprador. O pagamento de eventuais dívidas 
existentes de IPTU, serão de exclusiva responsabilidade do arrematante, sem direito a reembolso. 
Ocupada. (AF). Lance Inicial: R$ 82.000,00. Pagamento: valor do arremate mais comissão de 5% ao 
Leiloeiro. Condições de venda nos sites: banco.bradesco/leiloes e www.sodresantoro.com.br. Efetuar 
o cadastramento prévio no site do Leiloeiro, conforme descrito no edital. Dados e valores, sujeitos a 
alterações até a data do leilão. Inf.: 11 2464-6464 ou af@sodresantoro.com.br.


