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AVISOS, ATAS 
E EDITAIS

Coronavírus amplia 
rombo da Previdência 
DÉFICIT 

 
FOLHAPRESS 

 

A recessão econômica 
provocada pela pandemia 
do novo coronavírus deve 
agravar o déficit da Previ-
dência Social e ameaça re-
tardar os efeitos da refor-
ma. As novas regras de apo-
sentadorias e pensão fo-
ram aprovadas no ano pas-
sado para tentar equilibrar 
as contas do sistema previ-
denciário brasileiro. 

No ano passado, o rom-
bo do RGPS (Regime Geral 
da Previdência Social), sis-
tema voltado aos trabalha-
dores do setor privado, fi-
cou em R$ 213,2 bilhões. 

O montante equivale a 
cerca de 3% do PIB (Produ-
to Interno Bruto) de 2019. 

Para 2020, a LOA (Lei 
Orçamentária Anual) já 
previa um déficit maior, de 
R$ 241,2 bilhões. Antes da 
pandemia, isso representa-
va em torno de 3,1% do PIB. 

Com o efeito da recessão 
ainda incalculável do novo 
coronavírus, somado ao au-
mento do desemprego e à 
falência das empresas, o 
rombo deve subir para ao 
menos 3,8% do PIB. O cál-

culo é da pesquisadora Vil-
ma Pinto, da área de econo-
mia aplicada do FGV Ibre. 
Nas contas, a especialista 
considera a queda na con-
tribuição do mercado for-
mal de trabalho, em meio 
à expectativa de aumen-
to do desemprego, e tam-
bém do informal, pela con-
tribuição de autônomos e 
MEI (microempreendedor 
individual), mesmo que em 
volume menor. 

Dados oficiais do gover-
no também indicam ten-
dência de ampliação do 
rombo. No relatório bimes-
tral de receitas e despesas 
divulgado em maio, o Mi-
nistério da Economia re-
duziu as estimativas de ar-
recadação do RGPS neste 
ano em R$ 34 bilhões. 

Com isso, sob os efeitos 
iniciais da crise do coronaví-
rus, o rombo no sistema iria a 
R$ 276,5 bilhões, um aumen-
to de 15% em relação à previ-
são incluída inicialmente no 
Orçamento do ano. 

A ampliação na estima-
tiva de déficit supera com 
folga a economia aos co-
fres públicos prevista para 
2020 com a reforma da 
Previdência para o setor 
privado, de R$ 3,5 bilhões. 

Governo fará concessões por    
MP de corte de salário e jornada 
Para evitar mudanças no texto aprovado na Câmara, governo admite 
atender reivindicações de empresários e trabalhadores via projeto de lei 

dois lados [sindical e em-
presarial], com discussões 
para depois da MP”, disse. 

A medida deve ser votada 
pelo Senado na terça (9). O 
relator é o senador Vander-
lan Cardoso (PSD-GO). Ele 
diz que as mudanças são 
necessárias para evitar pre-
juízos. “Estamos discutin-
do formas que o texto não 
volte para a Câmara, mas, 

da forma que está, há uma 
agonia tanto para sindica-
tos quanto para empresá-
rios. Todos vão ter de ceder 
numa parte”, disse. 

Entre os pontos que 
as entidades de represen-
tação dos trabalhadores 
não querem abrir mão 
está a retomada do poder 
sindical nas negociações 
trabalhistas. 

PRESSÃO 
 

FOLHAPRESS 

 

Pressionado por en-
tidades sindicais e 
o meio empresari-
al, o governo Jair 

Bolsonaro deverá ceder em 
dois pontos do texto em 
tramitação da MP (medida 
provisória) da redução de 
jornada, corte de salário e 
suspensão de contratos de 
trabalho. O corte na jornada 
é acompanhado de uma di-
minuição de salário. A me-
dida vale por até três meses. 

Para evitar mudanças no 
texto já aprovado na Câma-
ra, o governo admite ofe-
recer, por meio de proje-
to de lei, a garantia de que 
demissões e quitações de 
rescisão trabalhista só te-
nham validade com super-
visão do sindicato. Essa é 
uma das principais reivin-
dicações sindicais. 

Em contrapartida, outro 
projeto de lei traria altera-
ções no que diz respeito à 
correção das dívidas traba-
lhistas, defendida pelo se-
tor empresarial. A ideia é 
que seja retomada a atua-
lização pela TR (Taxa Re-
ferencial, atualmente zera-
da) -a Câmara aprovou o 
IPCA-E, índice mais vanta-
joso para o trabalhador. 

Segundo o líder do gover-
no no Congresso, senador 
Eduardo Gomes (MDB-
TO), a ideia é votar a MP 
como está. “Vamos criar 
um novo termo: uma MP 
com efeito colateral, que 
pode trazer resultado aos 

A medida vale por até três meses e prevê corte na jornada acompanhado de uma diminuição de 
salário    FOTO: MARCELLO CASAL/AGÊNCIA BRASIL 

Na parte empresarial, 
a principal reivindicação 
é a retomada da TR na 
correção das dívidas tra-
balhistas. Em um docu-
mento enviado ao rela-
tor, entidades empresari-
ais afirmam que há “des-
compasso com a conjun-
tura do país, resultando 
em aumento desproporci-
onal do débito judicial”.  

DEMISSÕES  
A CONTA GOTAS 

  Sem perspectiva de uma 
retomada rápida da economia no 
mercado interno, sem garantia 
de crédito e com o crescente 
risco de assumir custos ainda 

maiores para demitir lá na frente, 
empresários brasileiros desistem 
do programa de redução de 
jornada e salário, criado pelo 
governo para evitar o aumento do 
desemprego durante a pandemia 
do coronavírus. 
Advogados contam que a 

redução no número de 
funcionários já começou e, 
por orientação de assessores 
jurídicos, ocorre a conta-
gotas, uma vez que mandar 
embora um grupo grande de 
trabalhadores pode levar a 
questionamentos judiciais. 

 ECONOMIA EM BAIXA 

Governo federal 
digitaliza mais de 
150 serviços públicos 

EM 3 MESES 
 

AGÊNCIA BRASIL 

 
o governo federal digi-

talizou 156 serviços públi-
cos nos últimos três meses. 
Um total de 58 serviços em 
março, 45 em abril e 53 em 
maio passaram a ser ofere-
cidos sem a necessidade de 
que o cidadão saia de casa. 

O esforço elevou para 729 
o número de serviços pú-
blicos digitalizados desde 
janeiro de 2019. Segundo a 
Secretaria de Governo Di-
gital do Ministério da Eco-
nomia, que coordena o pro-
cesso, a digitalização resul-

ta em economia de R$ 2,2 
bilhões por ano com a re-
dução de custos e com o 
aumento de eficiência dos 
servidores públicos.  

 
PRAZO 
Segundo a Estratégia 

de Governo Digital, do-
cumento publicado em 
abril, o governo fede-
ral pretende alcançar os 
100% de digitalização até 
o fim de 2022 e economi-
zar R$ 38 bilhões em cin-
co anos, de 2020 a 2025. 
De acordo com a secre-
taria, a economia decorre 
da eliminação do papel, 
da redução da burocracia, 
da redução de erros e de 
fraudes e da menor neces-
sidade de locação de es-
truturas, de manutenção 
de logística e de contrata-
ção de pessoal para aten-
dimento presencial. 

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

Nota Nº 1 - A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belém é uma associação civil, filantrópica, de 
caráter cultural, assistencial, de saúde, de estudo e pesquisa, desportivo e outros, sem fins lucrativos 
econômicos, com duração indeterminada, tendo sede e foro de Belém, capital do Estado do Pará:

I - Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência 
buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania, em consonância com a política adotada pela 
Federação Nacional das APAEs do Estado, coordenando e fiscalizando sua execução;

Nota Nº 2 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2019 foram elaboradas em moeda 
corrente nacional, em unidade de reais, e foram elaboradas consoantes as práticas contábeis emanadas da lei 
6.404/76, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em 
especial a resolução CFC nº 1.409/2012, que aprovou a NBC ITG 2002, a norma estabelece critérios e 
procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de 
estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas 
explicativas de entidade sem finalidade de lucros.
Nota Nº 3 - Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime 
de competência do exercício, e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de 
realização e exigibilidade respectivamente, sendo que aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram 
classificados no Circulante.
Nota Nº 4 - Todos os direitos e obrigações da Entidade estão representados por seus valores reais, 
devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.
Nota Nº 5 - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos 
correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios 
e aplicados integralmente nas atividades fins.
Nota Nº 6 - Na apuração das receitas da entidade foi adotado o critério de apuração pelo regime de 
competência.
Nota Nº 7 - No exercício de 2019 a entidade obteve o montante de R$ 2.443.509,00 de receitas operacionais e 
R$ 68.051,22 de resultados não operacionais e Despesa um total de R$ 2.447.229,24. Todos esses recursos 
foram e serão utilizados para manutenção dos serviços de prevenção e reabilitação da pessoa com deficiência 
intelectual e múltipla.  
Nota Nº 8 - - Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades 
institucionais de conformidade com seu estatuto social.
Nota Nº 9 - O valor da Isenção usufruída relativa a cota Patronal INSS + SAT + Terceiros perfizeram no ano 
de 2019 o valor de R$ 389.614,05 e assim demonstrados:

Nota Nº 10 - As gratuidades estão demonstradas nas contas de despesas devidamente respaldadas com 
documentação hábil e respectivas planilhas. Observando que todos os recursos utilizados nas despesas foram 
revertidos nas gratuidades no âmbito das áreas de atuação da APAE.

Nota Nº 11- As isenções tributárias obtidas, demonstradas na Nota Nº 09, foram revertidas em serviços, 
aquisição de bens patrimoniais, reformas, pagamento de funcionários e material de uso e consumo. 

Nota Nº 12 – Patrimônio Social: Findo o exercício de 2019, apresentou aumento líquido no valor de R$ 
64.330,98 composto pelo superávit acumulado de R$ 2.330.235,23 mais Patrimônio Social de R$ 324.282,25 e 
Correção Monetária R$ 8.809,67 consolidado o saldo em 31/12/2019 R$ 2.727.658,13.

Nota Nº 13 –  A Associação optou pela Depreciação Econômica no exercício 2019 somente      das contas que 
tiveram aquisições de bens. As demais contas seguirão o mesmo cálculo, tão logo a entidade faça um Inventário 
físico dos seus ativos. Confrontando-os e atualizando-os  com os saldos da contabilidade.

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao 
exercício findo em 31/12/2019.
                                                              Belém (Pá), 31 de Dezembro de 2019.

Relatório de Base de Cálculo de INSS – APAE – 2019
Competência BC INSS % 

INSS
VR Isenção BC INSS 

Autônomo
% 
INSS

VR 
Isenção

JANEIRO 119.642,45 25,5 30.508,82 5.306,49 20 1.061,30
FEVEREIRO 109.073,60 25,5 27.813,77 5.306,49 20 1.061,30
MARÇO 111.503,23 25,5 28.433,32 7.036,35 20 1.407,27
ABRIL 114.599,99 25,5 29.223,00 7.506,49 20 1.501,30
MAIO 112.734,78 25,5 28.747,37 5.306,49 20 1.061,30
JUNHO 116.879,40 25,5 29.804,25 10.745,24 20 2.149,05
JULHO 117.606,71 25,5 29.989,71 9.089,15 20 1.817,83
AGOSTO 119.196,93 25,5 30.395,22 8.634,79 20 1.726,96
SETEMBRO 120.066,83 25,5 30.617,04 9.281,83 20 1.856,37
OUTUBRO 123.592,93 25,5 31.516,20 9.940,08 20 1.988,02
NOVEMBRO 120.925,59 25,5 30.836,03 7.355,81 20 1.471,16
DEZEMBRO 128.197,10 25,5 32.690,26 4.801,80 20 960,36
13º SALARIO 113.878,71 25,5 29.039,07 0,00
TOTAIS 1.527.898,25 25,5 389.614,05 120.887,74 20 24.177,55

EMPRESA RAT TERCEIROS TOTAL B. de Calculo VR. INSS

305.579,65 15.278,98 68.755,42 389.614,05 1.527.898,25 389.614,05

CRISTIANE TEREZINHA DAS NEVES ROSA
CONTADORA

CRC PA 020482/O-4
CPF: 713.150.552-87

EMANOEL O’ DE ALMEIDA FILHO
PRESIDENTE

CPF: 159.077.912-68

2019 2018
PASSIVO CIRCULANTE 1.315.814,62 823.487,08
  Obrigação Fiscal e Trabalhista 35.510,17 39.763,09
  Contas a Pagar 14.293,77 13.421,90
  Outras Obrigações
  Recurso de Projeto a executar

67.051,10
1.198.986,58

68.704,36
701.597,73

PATRIMONIO LÍQUIDO 2.727.658,13 2.663.327,15
  Patrimônio Social 333.091,92 333.091,92
  Superávit Acumulado
  Superavit/Déficit do Exercício 

2.330.235,23
64.330,98

2.018.253,65
311.981,58

TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL 4.043.499,75 3.486.814,23
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO 

PERÍODO
2019 2018

RECEITAS OPERACIONAIS 2.443.509,00 2.854.936,46
Assistência Social
APAE Energia
Carimbó da Sorte
Tele Apae OI
Contribuições /Doações
Doações revestidas judicialmente
Doações Bazar Receita Federal

Educação
Convênio PDDE
Receita Projeto Nossa Arte

Saúde
Receita PRONAS
Receita Prestacional
Doação de Material

Atividade Meio
Receitas Eventos
Receitas Diversas
Resultado com Bazar

RECEITA NÃO OPERACIONAL
Outras Receitas

1.636.581,70
1.241.737,52

50.000,00
27.964,34
64.907,24
15.302,11

236.670,49

9.247,43
1.412,25
7.835,18

750.559,88
0,00

725.176,80
0,00

47.043,97
30.553,23
15.636,55

854,19

76,02
76,02

1.442.783,45
1.238.058,78

112.720,30
4.814,41

42.790,71
44.399,25

0,00

2.512,61
2.512,61

0,00

1.374.539,25
648.812,45
725.176,80

550,00

34.386,69
21.534,59
11.330,00
1.522,10

714,46
714,46

2019 2018
CUSTOS E DESPESAS 2.447.229,24 2.573.245,59
Assistência Social
Gastos C/Pessoal
Despesas Administrativas/Expediente
Serviços Terceiros Operacionais
Manutenção e Conservação 
Custos de Projetos
Benefícios Assistenciais
Despesas Bancárias
Educação
Gastos C/Pessoal
Despesas Administrativas/Expediente
Serviços Terceiros Operacionais
Manutenção e Conservação
Custos de Projetos
Outras Despesas
Saúde
Gasto C/ Pessoal PRONAS
Gastos C/Pessoal
Despesas Administrativas/Expediente
Serviços Terceiros Operacionais
Manutenção e Conservação
Despesas Bancárias
Atividade Meio
Gastos C/Pessoal

116.333,97
71.966,12
2.295,91

0,00
37.495,08
3.520,00

0,00
1.056,86

413.676,52
325.418,71
44.480,36
31.868,31
2.050,62
9.451,31

407,21
926.561,28

2.821,54
754.436,68
15.247,38

138.140,68
5.386,51

10.528,49
986.604,68
653.536,38

219.230,18
93.063,03
8.058,79
1.633,86

50.302,29
59.282,90
4.880,00
2.009,31

425.845,02
293.238,42
64.679,94
60.180,03
3.756,00
2.512,61
1.478,02

874.941,72
0,00

749.750,00
27.123,42
96.221,22
1.835,80

11,28
1.053.228,67

570.604,31

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO 2019 2018
ATIVO CIRCULANTE 2.659.294,10 2.115.035,93
DISPONIBILIDADE 2.659.294,10 2.115.035,93
   Caixa 0,00 0,00
   Bancos c/Movimento sem restrição
   Bancos c/Movimento com restrição
   Aplicação Financeira sem restrição
   Aplicação Financeira com restrição
   Crédito à receber

9.892,93
1.262,09

320.055,92
2.067.360,82
260.7722,34

4.091,64
1.116.187,30

492.489,81
4.417,98

497.849,20

ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.384.205,65 1.371.778,30
INVESTIMENTOS 8,86 45.008,86
  Ações em Outras Empresas
  Título de Capitalização

8,86
0,00

8,86
45.000,00

IMOBILIZADO 1.384.196,79 1.326.769,44
  Bens do Ativo Fixo Assistência Social                          1.299.616,77 1.296.956,77
  Bens do Ativo Fixo Saúde                                              93.481,32 41.581,07
  Bens do Ativo Fixo Educação                                        23.393,36 23.317,36
  Bens do Ativo Fixo Atividade Meio                              211.314,20 204.470,31
  (-) Depreciação Acumuladas Assistência Social            182.074,04 182.074,04
  (-) Depreciação Acumuladas Saúde                               13.880,62 10.210,84
  (-) Depreciação Acumuladas Educação                          2.125,17 2.119,47
  (-) Depreciação Acumulada Atividade Meio                 45.529,03 45.151,72
TOTAL DO ATIVO 4.043.499,75 3.486.814,23

Despesas Administrativas/Expediente
Serviços Terceiros Operacionais
Manutenção e Conservação
Despesas Bancárias
Despesas Tributárias
Custos de Projetos
Outras Despesas

,
175.281,68

32.694,94
90.739,72
29.027,99

3.151,97
2.172,00
4.052,79

,
231.409,27

75.008,11
110.405,99

9.872,14
11.002,88
13.738,07
31.187,90

RESULTADO DAS OPERAÇÕES 
DESCONTINUADAS

68.051,22 29.576,25

Receitas Financeiras Assistência Social
Receitas Financeira Saúde
Receitas Financeiras Educação
Receitas Financeiras Atividade Meio

RESULTADO DO EXERCÍCIO - SUPERAVIT

430,56
50.807,30

42,20
16.771,16

64.330,98

2.803,01
0,00

106,82
26.666,42

311.981,58

PREFEITURA MUNICPAL DE BARCARENA
AVISO DE INTENÇÃO DE ANULAÇÃO. PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 9-024/2020. Objeto: Aquisição de 
equipamentos, materiais e suprimentos de informática para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura 
e Desenvolvimento Social. A Prefeitura Municipal de Barcarena/
PA, através da pregoeira infra-assinada, em conformidade com a 
Lei Federal nº 10.520/02 e disposições editalícias, torna público 
a INTENÇÃO DE ANULAR O ITEM 5 DO ANEXO I DO EDITAL 

os princípios do julgamento objetivo e da estrita vinculação ao 
instrumento convocatório, com fulcro nos motivos de fato e de 
direito devidamente aduzidos em resposta proferida em face 
de recurso administrativo interposto por empresa licitante e que 

que apresentaram proposta para este respectivo item sobre a 
intenção da administração pública municipal de Barcarena/PA em 
declarar sua nulidade, facultando-lhes, desde já a possibilidade de 
se manifestarem a respeito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 
nos termos do art. 109, inc. I, alínea “c”, c/c § 1°, da Lei 8.666/93, a 
contar da data de publicação deste ato administrativo na imprensa 

2020, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla 
defesa, aludidos no art. 49, §3º da Lei 8.666/93, tudo para análise 

de enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19), pedimos 
ao(s) licitante(s) que entregue(m) o(s) recurso(s) administrativo(s) 
no Departamento de Serviços Auxiliares, cujo endereço consta 
no rodapé, das 08:00 as 13:00h; ou enviem para o e-mail: 
pregaoeletronico.pmb@gmail.com, visto que estamos trabalhando, 
temporariamente, com pessoal reduzido em nosso departamento, a 

do recurso via protocolo ou e-mail, as recorrentes deverão entrar 
em contrato através do telefone: (91) 99393-6685.

Maria Cecilia Zacaron Salles do Carmo - Pregoeira

PREFEITURA MUNICPAL DE BARCARENA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 9-003/2020. Após análise conjunta da 
Secretária Municipal de Saúde e da Pregoeira da CPL, responsável 
pelo PREGÃO ELETRÔNICO N° 9-003/2020, e considerando a 
publicidade dada ao processo licitatório, o qual foi devidamente 
publicado no quadro de avisos da Secretaria Municipal de Saúde, 

material de expediente, material elétrico e eletrônico, material de 
acondicionamento e embalagem, uniformes, tecidos e aviamentos, 
outros materiais de consumo, mobiliário em geral, para atender as 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO. TERMO DE 
FOMENTO Nº 0206001/2020. INEX. Nº 6/2020-020. 
Concedente: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. 
Proponente: Sociedade de Obras Sociais da Paroquia Nossa 
Senhora Do Perpetuo Socorro com CNPJ nº 05.363.528/0001-49 

despesas correntes necessárias para o desenvolvimento do evento 

EXTRATO TERMO ADITIVO. TERMO ADITIVO DE 
CONTRATO Nº 0401001/2019. 

Menezes Dos Santos - Me com CNPJ Nº 27.391.134/0001-37. 

8.666/93. Assinatura: 04/06/2020. 
AVISO DE RATIFICAÇÃO. INEXIGIBILIDADE Nº 
6/2019-020.
patrimônio cultural imaterial do município de Capanema. Fundamento 

Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
AVISOS DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO Nº 
02/2020. Objeto: Registro de Preços. Contratação de Empresa 
Para Fornecimento de Generos Alimenticios Destinado a Merenda 
Escolar. Tipo: Menor preço por item. Data da Abertura: 22/06/2020 ás 
08h00min. O pregão eletrônico será realizado através do site: www.
compraspublicas.com.br. O Edital e seus anexos, encontram se 
disponíveis no endereço eletrônico acima. Dúvidas e informações 
através do email eletroniconovoprogresso@hotmail.com. Fones 
93 3528 1150/1151. Leandro Dallagnol – Pregoeiro; PREGÃO 
ELETRONICO Nº 03/2020. Objeto: Registro de Preços. 
Contratação de Empresa Para Realização de Serviços de Jardinagem, 
Limpeza, Varrição, e Outros. Tipo: Menor preço por item. Data da 
Abertura: 24/06/2020 ás 08h00min. O pregão eletrônico será realizado 
através do site: www.compraspublicas.com.br. O Edital e seus anexos, 
encontram se disponíveis no endereço eletrônico acima. Dúvidas e 
informações através do email eletroniconovoprogresso@hotmail.com. 
Fones 93 3528 1150/1151.

Leandro Dallagnol  Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MONTE ALEGRE (PA)

PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2020 
OBJETO: Aquisição de urnas mortuária 
para atendimento as famílias em situação 
de vulnerabilidade social e econômica 

ABERTURA:
CONTATO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA
 AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2020 
SRP. Objeto: Registro de preços visando a eventual aquisição de peças de 
reposição diversas destinadas à manutenção dos veículos e máquinas pesadas da 
Secretaria de Infraestrutura e Obras do município de Augusto Corrêa/PA, abertura: 
22/06/2020, as 09:00; a licitação ocorrerá no pelo site www.licitanet.com.br, Edital 
disponível: Mural de Licitação do site do TCM/PA e no Portal da LICITANET.

José Geison Ribeiro Silva - Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 202003270002 
- CPL/PMM. Abertura: 23/06/2020, às 10:00 hs. Objeto: Contratação de 
empresa especializada para execução de serviço de pavimentação asfáltica - TSD 

Feira, das 08:00 às 12:00. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Associação dos Servidores 

de Saúde no Município de 
Belém – ASSESMUB com CNPJ 

15.587383/0001-13
Convoca seus associados para 
o dia 08/08/2020 para eleição da 
nova diretoria, na passagem São 
Pedro n° 30 com inicio às 8hs 
e termino às 17hs por meio de 
assembléia geral.
Belém, 06/06/2020
A diretoria.


