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AVISOS, ATAS E EDITAIS

Orçamento familiar de brancos é 47% maior que o de pretos 
GASTOS 

 

FOLHAPRESS 

 
O mapa das despesas das 

famílias brasileiras reforçam 
as desigualdades existentes 
na sociedade do país nos que-
sitos raça e gênero. Aque-
las comandadas por brancos 
chegam a ter gastos de orça-

mentos em média 47% mai-
ores do que aquelas repre-
sentadas por chefes pretos e 
pardos. Entre as mulheres, as 
despesas totais per capita são 
12,4% inferiores às que têm 
homens como referência. 

É o que mostra uma nova 
divulgação da POF (Pesqui-
sa de Orçamento Familiar) 
2017-2018: Perfil das despe-

sas no Brasil, divulgada nesta 
quarta-feira (25) pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística). 

Enquanto a renda de fa-
mílias chefiadas por brancos 
naquele período girava na 
cada de R$ 2.279,19, as chefi-
adas por pretos e pardos fica-
vam em R$ 1.207,11, uma di-
ferença de 47%. 

“Nota-se uma grande dife-
rença na despesa total per ca-
pita entre famílias com pes-
soas de referência pretas ou 
pardas e brancas”, apontou o 
IBGE na pesquisa. 

É possível ver o contras-
te nas despesas em habita-
ção (R$ 330,72 para pretos ou 
pardos e R$ 644,31 para bran-
cos), assistência à saúde (R$ 

94,99 para famílias chefiadas 
por pretos ou pardos e R$ 
183,94 quando a pessoa de re-
ferência é branca) e alimen-
tação (R$ 181,60 com pretos 
ou pardas e R$ 269,44 com 
brancos). A distinção também 
é encontrada por gênero. En-
quanto a despesa das famí-
lias com chefes do sexo femi-
nino ficava por volta de R$ 

1.524,71 por mês, os gastos 
chegavam a R$ 1.764,73 quan-
do a pessoa de referência no 
núcleo familiar é homem. Se-
gundo a pesquisa, a maior di-
ferença de gastos por gêne-
ro é no grupo dos transpor-
tes, com R$ 268,96 em famí-
lias chefiadas por homens e 
R$ 182,29 por mulheres, uma  
diferença de 32,2%. 

Senado prova nova lei de falências 
O Senado aprovou nesta quarta-feira (25) o texto-base de um projeto de lei que facilita a recuperação 

judicial de empresas em dificuldades e que melhora o acesso dos devedores a financiamentos. 

PROJETO DE LEI 

 

FOLHAPRESS 

 

A proposta passou a 
ser chamada de 
nova lei de falên-
cias e recuperação 

judicial, uma vez que atu-
aliza a legislação que está 
vigente desde 2005 e que 
é considerada obsoleta por 
empresários. 

A legislação era uma apos-
ta do Ministério da Econo-
mia para impulsionar a ati-
vidade econômica. Há dois 
dias, o ministro Paulo Gue-
des havia anunciado acordo 
para a votação da medida e 

havia afirmado na ocasião que 
seria uma forma de proteger 
empregos. “Daqui até o fim 
do ano vamos aprovar uma 
pauta comum, onde há acor-
do na Câmara, no Senado e 
no Executivo. Boa candidata a 
isso é a lei de falências. Está 
no meio de uma quebradeira 
de empresas. Vamos aprovar 
rápido uma lei de falências 
porque isso protege os em-
pregos, as empresas se levan-
tam rapidamente”, afirmou, 
em evento virtual promovi-
do pela ICC (International 
Chamber of Commerce) Bra-
sil. A proposta foi aprovada 
pelos senadores em votação 
simbólica. Como já havia tra-

mitado pela Câmara dos De-
putados, sendo aprovada em 
agosto, a matéria segue dire-
to para a sanção do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido). 

Há apenas uma emenda de 
redação - que não altera o 
mérito do texto - para per-
mitir de maneira clara a in-
clusão dos produtos rurais 
como possíveis beneficiários 
da legislação aprovada. Po-
dem, portanto, requerer re-
cuperação judicial. 

O relator, senador Rodri-
go Pacheco (DEM-MG) afir-
mou que as recentes deci-
sões judiciais influenciaram 
a inclusão dos produtores ru-
rais. A inclusão dos devedo-

Paulo Guedes anunciou acordo para aprovação do projeto de lei 
FOTO: MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL 

res rurais no regime da Lei nº 
11.101, de 2005, é pertinente e 
foi bastante influenciada pe-
los recentes precedentes do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) que reconhecem o di-
reito ao devedor rural em re-
querer recuperação judicial. 

FINANCIAMENTO 

  As maiores inovações 
apresentadas na matéria são a 
possibilidade de financiamento 
durante a fase de recuperação 
judicial. 

 SAIBA MAIS 

Presidente do BC diz que 
Brasil precisa de qualidade 
OPINIÃO 

 

FOLHAPRESS 

 

O presidente do BC 
(Banco Central), Rober-
to Campos Neto afirmou 
nesta quarta-feira (25) 
que o Brasil precisa ga-
nhar credibilidade a par-
tir de reformas e de um 
plano que mostre que o 
país está preocupado com 
a dívida pública. 

Horas depois, o minis-
tro Paulo Guedes (Econo-
mia) foi perguntado so-
bre as afirmações do che-
fe da autoridade monetá-
ria e rebateu. “O presiden-
te Campos Neto sabe qual 
é o plano. Se ele tiver um 
plano melhor, pergunte a 
ele qual o plano dele, qual 
o plano que vai recuperar 
a credibilidade.” 

Campos Neto disse em 
um evento virtual que 
a credibilidade do país 
geraria mais crescimen-
to econômico que even-
tual prorrogação de me-
didas de enfrentamento à 
pandemia ou outras inici-
ativas que demandariam 
gastos públicos. 

“É importante ver qual 
é o ganho que se tem 
com essas medidas [de 
enfrentamento à pande-
mia]. Chega num pon-
to que a situação fis-
cal está tão fragilizada 

que pode gerar cresci-
mento no curto prazo, 
mas a falta de credibi-
lidade pode afetar isso 
lá na frente e gerar um 
efeito contrário ao dese-
jado, contracionista em 
vez de expansionista”, 
disse em evento promo-
vido pelo Sicoob nesta 
quarta-feira (25). 

Em suas últimas falas 
públicas, Campos Neto 
tem reforçado que o país 
precisa mostrar compro-
misso com a trajetória da 
dívida e a necessidade 
de se atrair investimen-
tos privados. 

Em entrevista na por-
ta do Ministério da Eco-
nomia à noite, Guedes 
afirmou que o governo 
tem plano. 

“Todo mundo sabe qual 
o nosso plano. Quem es-
tiver sentindo falta de 
um plano quinquenal, dá 
um pulinho ali na Ar-
gentina, ali na Venezue-
la”, disse Guedes. “O dia 
que a bolsa estiver cain-
do 50%, o dólar explo-
dindo, aí vou dizer que 
falta credibilidade” 

O ministro ponderou 
que a velocidade de im-
plementação das medidas 
é dada pela política. Ele 
citou como exemplo a 
agenda de privatizações, 
que é prioridade do go-
verno, mas está travada. 

Roberto Campos Neto destaca a importância das reformas 
FOTO: MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL 

PODER JUDICIÁRIO
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 (vinte) dias

PROCESSO: 1136-90.2017.4.01.3906
CLASSE:  AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
REQUERIDO: MARCIA MARIA ROCHA CAVALCANTE E OUTRO
FINALIDADE: CITAÇÃO de MARCIA MARIA ROCHA CAVALCANTE, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação e para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, contestar o pedido, nos termos da Lei n.º 7.347/85. Não 
sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo requerido, como verdadeiros, 
os fatos alegados pelo requerente.
SEDE DO JUÍZO: Subseção Judiciária de Paragominas – Av. Portugal, nº03, QD 03, 
BL 05, Módulo II, Paragominas/PA, com expediente externo no horário de 09:00 às 
18:00 horas.

Paragominas (PA), 13 de abril de 2020.
PAULO CÉSAR MOY ANAISSE

Juiz Federal Titular

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 035/2020-SRP. Objeto: Contratação de 
empresa Especializada em fornecimento de Kits teste IGG/IGM 
COVID-19, para atender a demanda da Secretaria Municipal de 
Saúde/Fundo Municipal. Vigência: 12 meses. Data da assinatura: 
13/10/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Abaetetuba/ 
Secretaria Municipal Saúde, CNPJ nº 12.282.048/0001-19. 
Contratado Polymed Eireli, CNPJ Nº: 63.848.345/000-10. valor 
R$ 740.000,00. Alcides Eufrásio da Conceição Negão - Prefeito.
EXTRATO DE CONTRATO. PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 035/2020-SRP. Objeto: Contratação de empresa 
Especializada em fornecimento de Kits teste IGG/IGM COVID-19, 
para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo 
Municipal. Contratante: Prefeitura Municipal de Abaetetuba/ 
Secretaria Municipal Saúde, CNPJ nº 12.282.048/0001-19. 
Contratado: Polymed Eireli, CNPJ Nº: 63.848.345/000-10. valor 
R$ 740.000,00. Contrato nº 2020/069-CPL. Data da assinatura 
13/10/2020. Alcides Eufrásio da Conceição Negão – Prefeito.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 35/2020. O Prefeito Municipal de 
Abaetetuba/PA resolve HOMOLOGAR o ato de Contratação de 
empresa Especializada em fornecimento de Kits teste IGG/IGM 
COVID-19, para atender a demanda da Secretaria Municipal de 
Saúde/Fundo Municipal.  Em favor da Empresa Polymed Eireli, 
CNPJ Nº: 63.848.345/000-10. valor R$ 740.000,00. Assinatura: 
12/10/2020. Alcides Eufrásio da Conceição Negrão – Prefeito.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
047/2020-SRP/CPL. Tipo: menor preço por item. Objeto: 
readequação e recapacitação da subestação aérea da UPA 
de Abaetetuba (150 kva p/ 300 kva) para atender as cargas 
convencionais e novas cargas especiais (raio-x e tomógrafo).  
Sessão Pública: dia 02/12/2020, às 09:00h. Informações: 
licita@abaetetuba.pa.gov.br. Edital disponível em: www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Aureliano Ferreira Lins Filho - Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO 
ELETRÔNICO 039/2020-SRP. Objeto Registro de preço 
para eventual contratação de equipamentos para sistema de vídeo 
monitoramento do Município de Abaetetuba (Convênio FDE 011/2019) 

Referência. Vigência: 12 meses. Data da assinatura: 18/11/2020. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Abaetetuba/ Secretaria Municipal 
de Administração-SEMAD, CNPJ nº 05.105.127/0001-99. Contratado 
H R De Souza Comercio de Artigos do Vestuário e Acessórios Eireli, 
CNPJ Nº: 17.151.464/0001-00. Valor R$ 902.519,19. Alcides Eufrásio 
da Conceição Negão - Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO. PREGÃO ELETRÔNICO 
039/2020-SRP. Objeto Registro de preço para eventual contratação 
de equipamentos para sistema de vídeo monitoramento do Município 

meses. Data da assinatura: 18/11/2020. Contratante: Prefeitura 
Municipal de Abaetetuba/ Secretaria Municipal de Administração-
SEMAD, CNPJ nº 05.105.127/0001-99. Contratado: Contratado H R 
de Souza Comercio de Artigos do Vestuário e Acessórios Eireli, CNPJ 
Nº: 17.151.464/0001-00. Valor R$ 902.519,19. Contrato nº 2020/094-
CPL. Data da assinatura 18/11/2020.

Alcides Eufrásio da Conceição Negão - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO 
ELETRÔNICO 042/2020-SRP. Objeto Contratação de 
empresa Especializada em fornecimento de veículos destinados 
a atender as necessidades dos Centros de Referência de 
Assistência Social e Serviços de convivência e fortalecimento de 
vinculo, além de atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Assistência Social-SEMAS e demais aparelhos, conforme 

EXTRATO DE CONTRATO. PREGÃO ELETRÔNICO 
042/2020-SRP.
em fornecimento de veículos destinados a atender as 
necessidades dos Centros de Referência de Assistência Social 
e Serviços de convivência e fortalecimento de vinculo, além de 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO 
ELETRÔNICO 042/2020. 

empresa Especializada em fornecimento de veículos destinados a 
atender as necessidades dos Centros de Referência de Assistência 
Social e Serviços de convivência e fortalecimento de vinculo, além 
de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO.  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
9/2020-031201/REABERTURA. Reabrir prazo para abertura de 

o direito de explorar, através de concessão onerosa de processamento 
da gestão da folha de pagamento dos servidores da administração 

o dia 03/12/2020 às 08:30hs, foi remarcada para o dia 09/12/2020 

ipixunadopara.pa.gov.br.
Antonia Tassila Farias de Araújo - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MONTE ALEGRE (PA)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2020
Objeto:

região ribeirinha deste município. Abertura: 
dia 08.12.2020 às 15:00 h. Contato: DISP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MONTE ALEGRE (PA)

TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020 
Objeto: Serviços de perfuração e 
montagem de poço profundo na Comunidade 
de Cauçú B, Zona rural deste município. 
Abertura: dia 11.12.2020 às 09:00 h. 
Contato: SITE: www.tcm.pa.gov.br/Geo-
Obras. 
Monte Alegre-PA, 25 de novembro de 2020.
Alex Gean Brandão de Freitas - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
RETIFICAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Ourém, 
torna público para conhecimento dos interessados 
que RETIFICA a data da sessão pública, relacionada 
ao Pregão Eletrônico nº 007/2020 PMO, Publicado 
em 23/11/2020, D.O.U seção 3, pág. 197; DOE/PA nº 
34.415, pág76; e Diário do Pará Pg. B10.  ONDE SE 
LÊ: “Data da abertura: 07/12/2020”. LÊ SE: Data da 
abertura: 08/12/2020.
Valdemiro Fernandes Coelho Junior - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTARÉM NOVO

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 001/2020. O 
Município de Santarém Novo, Estado do Pará, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrito no CNPJ nº 05.149.182/0001-80, no 
exercício de suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica do 
município, Lei Municipal nº 237/2020; tendo em vista o que dispõe o 
art. 37, inc. II da Constituição da República de 1988, torna público, 
para conhecimento de todos os interessados, que realizará Concurso 
Público de Provas e/ou Provas e Títulos, destinado ao provimento 
dos Cargos Públicos, proveniente de vagas atualmente existentes 
no Quadro Pessoal da Prefeitura Municipal de Santarém Novo. O 
presente Concurso Público será regido de acordo com a Legislação 
pertinente a este concurso, com as presentes instruções especiais 

realizar-se-á sob a responsabilidade do INSTITUTO BEZERRA 
NELSON LTDA, CNPJ: 08.197.465/0001-96, doravante denominada 
de Organizadora do Processo, obedecidas às normas deste Edital. 
Os cargos objeto do Concurso Público, os requisitos mínimos/
escolaridade, número de vagas imediatas, jornada de trabalho 
e o vencimento base são estabelecidos no Capítulo II do Edital. A 
inscrição no presente concurso público implica o conhecimento e 
tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, 
das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento, sob 
nenhuma hipótese. O período de inscrição será 07 de dezembro de 
2020 a 10 de janeiro de 2021. A prova objetiva será aplicada no dia 
07 de fevereiro de 2021. O valor da taxa de inscrição será de: Nível 
Fundamental: R$ 50,00 (cinquenta reais); Nível Médio Completo R$ 
62,50 (sessenta e dois reais e cinquenta centavos); Nível Superior 
R$ 75,00 (setenta e cinco reais). A importância recolhida relativa à 
taxa de inscrição não será devolvida em hipótese alguma, exceto 
em caso de cancelamento do Concurso Público, como na hipótese 
de pagamento em duplicidade ou extemporâneo (descontando-se 
o valor referente às tarifas bancárias), ou conforme conveniência 
da Administração sendo publicado no endereço eletrônico da 
Organizadora comunicado determinando os procedimentos e 
prazos para solicitação da devolução nesses casos. O concurso terá 
validade de 02 (dois) anos, contados da data da homologação de seu 
resultado, prorrogável por até 02 (dois) anos, através de ato do chefe 
do poder executivo municipal. Quanto aos cargos, remuneração, 
atribuições dos cargos e inscrição, bem como maiores informações, 
consultar o edital completo publicado no site da Organizadora www.
ivin.com.br e no site de Prefeitura Municipal https://santaremnovo.
pa.gov.br/.

Laércio Costa de Melo - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
RESULTADO DE JULGAMENTO. CHAMADA PUBLICA 
N° 002/2020–SEMC. Objeto: Credenciar Pessoas Físicas, 
brasileiros (as), natos(as), ou naturalizados(as), residentes e 
domiciliados(as), prioritariamente no Município de Santarém, ou no 
Estado do Pará, para subsidiar o Comitê Gestor Municipal da Lei 
Aldir Blanc na análise e parecer Técnico do conteúdo das propostas 
culturais habilitadas nos Editais/Prêmios. O resultado da análise e 
julgamento dos documentos da Chamada Publica 002/2020 realizada 
no dia 23/11/2020. Pareceristas: Paulo Henrique Lima, Anderson Lucas 
da Costa Pereira, Mourrambert Guimarães Flexa, Jefferson Fernandes 
Dantas, Guilherme Laureano Coelho de Moura, Simone Marçal, Anna 
Carolina Faria Lirio, Cristiane Marques de Oliveira, Laís Terçariol Vitral, 
Ravel Andrade de Sousa.

Luis Alberto Mota Figueira - Presidente do Comitê
Gestor Municipal da Lei Aldir Blanc

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. A 
Prefeitura municipal de Tomé-Açu, através da Secretaria munic. de 
Educação torna público que foi Adjudicado e Homologado a Tomada 
de Preços nº 010/2020 – Processo nº 2/2020-0210001, cujo Objeto é 
a Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia 
para execução das obras de revitalização de 01 (uma) praça na vila 
nova, zona rural do município, construção de 01 (uma) praça na Vila 
Água Branca, zona rural do município, e construção de 01 (uma) praça 
localizada na zona urbana do município de Tomé-Açu / PA, tendo como 
Vencedora, nos itens 01, 02 e 03 a Empresa W M Construções E 
Serviços Ltda, com o valor de R$ 746.652,30. Aurenice Correa Ribeiro 
- Prefeita Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO. TOMADA DE PREÇOS 
Nº 012/2020. PROCESSO Nº 2/2020-2910001. Objeto: 
Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia 
para execução das obras de Construção de 01 (Uma) Praça Localizada 
na Zona Urbana do Município de Tomé-Açu/Pa. Contratante: Prefeitura 
Municipal de Tomé-Açu Contratada: W M Construções e Serviços Ltda, 
CNPJ nº 18.785.185/0001-52. CONTRATO Nº: 20206122. Valor: Item 
03: R$ 289.463,97. DOTAÇÃO: Exercício 2020 Projeto 0205.1.007 

econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 
4.4.90.51.99. Vigência dos Contratos: 06/11/2020 a 31/12/2020.

Secretaria de
Desenvolvimento

Urbano e Obras Públicas

AVISO DE ABERTURA 
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2020 – CPL/SEDOP

Objeto: Aquisição de equipamentos eletrônicos (nobreak) para aperfeiçoamento da infraestrutura de 
redes de tecnologia da informação para apoio às atividades desenvolvidas nos diversos setores da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP, conforme termo de 
referência anexo. 
Data de abertura: 09 de dezembro de 2020
Horário: 10h00min (Dez horas) no site www.comprasgovernamentais.gov.br

Belém-PA, 25 de novembro de 2020.
Wilson Prudêncio de Moura Filho  - Pregoeiro SEDOP/PA

ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 2020/15
TIPO: Menor Preço.
OBJETO: aquisição de veículos novos zero quilômetro, 
do tipo utilitário camionete pick-up, micro-ônibus do 
tipo van e sedan para atender às necessidades do 
TCM/PA.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: às 10:00h do dia 
10/12/2020 no site: www.licitacoes-e.com.br. 
AQUISIÇÃO DO EDITAL: sites: www.tcm.pa.gov.br, 
www.licitacoes-e.com.br. 

Belém,26 de novembro de 2020. 
Pregoeiro Jonas Silva dos Santos.

AVISO DE LICITAÇÃO

A Mineração Paragominas S.A. (CNPJ 12.094.570/0004-10) torna público que 
protocolou em 24/11/2020 (Doc. 2020/34369 juntado ao Processo 2011/26600) junto 
à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS/PA), a Comu-
nicação de Limpeza de Vegetação Secundária em estágio inicial de regeneração 
em 87,66041 ha; Solicitação de Autorização para Supressão de Vegetação - ASV 

de Autorização para remoção de 29 indivíduos arbóreos, para a realização de 

210 ao 244 (Sentido Paragominas – Barcarena)], localizados no município de 
Ipixuna do Pará e nos municípios de Moju/Abaetetuba/Barcarena. Foi elaborado 
Estudo de Caracterização da Vegetação.

Mineração Paragominas S.A.

Secretaria de
Desenvolvimento

Urbano e Obras Públicas

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
TOMADA DE PREÇOS TP 008/2020–CPL/SEDOP

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para revitalização do Mercado Municipal de 
Concórdia do Pará. 
A Secretaria de Estado e Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP, através da Comissão 
Permanente de Licitação, torna Público que houve interposição de recurso administrativo contra o 
resultado do julgamento da fase de Proposta de Preços apresentado por essa CPL na referida licitação.  
Os autos do processo encontram-se à disposição dos interessados para que possam impugnar ou 
alegar, no prazo de 05 (Cinco) dias uteis nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação.

Belém-PA, 25 de novembro de 2020.
Leandro de Aguiar Alves 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE LEILÃO SOMENTE "ON-LINE" DE CASA - OURILÂNDIA DO NORTE/PA

Sergio Villa Nova de Freitas, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob nº 316, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco
Bradesco S.A., promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Local da
realizaçãodos leilões: Em razãodaPandemiaocasionadapelo COVID-19, os leilões emcumprimento a lei 9.514/97, estão sendo realizados namodalidade
online através do site do LeiloeiroOficial: . Loteamento Park Campos Altos.www.freitasleiloeiro.com.br Localização do imóvel: Ourilândia doNorte-PA.
Rua 17 (Lt. 11 da qd. 32). . Áreas totais: terr. 200,00m² e constr. 125,55m². Matr. 5081 do RI local. Obs.: Ocupada. (AF).Casa 1° Leilão: 10/12/2020, às
10h00. Lancemínimo: . 2º Leilão: 14/12/2020, às 10h00. Lancemínimo: CondiçãodeR$117.000,00 R$70.200,00 (casonão seja arrematadono1º leilão).
pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da par�cipação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro,
com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse,
exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B
do ar�go 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Para mais informações - tel.: (11) 3117-1001. Os interessados devem consultar as
condiçõesdepagamentoevendados imóveisdisponíveis nos sites:www.BANCO.BRADESCO/LEILOESewww.FREITASLEILOEIRO.com.br


