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AVISOS, ATAS 
E EDITAIS

Bolsa brasileira bate recorde 
e chega aos 122 mil pontos 

As ações da Vale, empresa de maior participação no Ibovespa,   
subiram 7% e chegaram a R$ 102,32, o maior valor já registrado 

gresso dos EUA, e Biden 
nas eleições de novembro 
e a promessa de Donald 
Trump de que “haverá uma 
transição ordeira em 20 de 
janeiro”, o dia em que ele 
deixará a Casa Branca. 

Assim, o republicano in-
dicou ter desistido de re-
verter o resultado das ur-
nas. A confirmação da vi-
tória de Biden ocorreu ho-
ras depois dele insuflar 
uma multidão de apoi-
adores a invadir o Ca-
pitólio, a sede do Le-
gislativo, em um ataque  
à democracia americana. 

“O Congresso ratificar Bi-
den na Presidência é mui-
to importante, tira uma nu-
vem pesada, com medo que 
Trump não cedesse e acon-
tecesse algo fora do espe-
rado”, afirma Adriano Can-
treva, sócio da Portofino 
Multi Family Office. 

Agora, investidores es-
peram novos e robustos 
estímulos econômicos nos 
EUA, que conta com mai-
oria democrata no Senado 
e na Câmara, facilitando a 
aprovação de propostas do 
novo governo Biden. 

EFEITO BIDEN 
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ABolsa brasileira 
bateu novo re-
corde nesta quin-
ta-feira (7), após 

a confirmação do demo-
crata Joe Biden como pre-
sidente eleito dos Estados 
Unidos, avanço de vaci-
nas contra a Covid-19 e a 
alta nos preços de maté-
rias-primas, impulsionadas 
pela demanda chinesa. 

Essa conjunção de fato-
res fez o Ibovespa, o prin-
cipal índice da Bolsa, su-
bir 2,75% e fechar o dia a 
122.385,92 pontos. Durante 
o pregão, o índice chegou 
a bater 122.696,64 pontos, 
nova máxima intradia. 

As ações da Vale, empre-
sa de maior participação no 
Ibovespa, subiram 7% e che-
garam a R$ 102,32, o maior 
valor já registrado. Há qua-
se dois anos, após o aciden-
te de Brumadinho (MG), os 
papéis valiam R$ 42,38. 

Como outras ações de 
empresas brasileiras, as da 
Vale têm se beneficiado da 
alta nos preços de maté-
rias-primas, como celulose, 
petróleo e minério de fer-
ro, impulsionados pela ex-
pectativa de novos estímu-
los econômicos nos Esta-
dos Unidos com a vitória 
democrata, pela recupera-
ção chinesa e pelas notícias 
sobre avanços das vacinas 
contra o coronavírus. 

Nesta quinta, o gover-
no de São Paulo anun-
ciou que a Coronavac  
teve uma eficácia de 78%. 

“Eficácia da vacina é fun-
damental porque fortale-
ce expectativa de melho-
ra econômica, diminui a 
necessidade de lockdown”, 
afirma Leonardo Milane, 
sócio e economista da VLG 
Investimentos e professor 
pela FIA (Fundação Insti-
tuto de Administração). 

Segundo analistas, o prin-
cipal fator para a alta dos 
mercados nesta quinta é 
a confirmação, pelo Con-

Segundo analistas, o principal fator para a alta dos mercados nesta quinta é a confirmação, pelo 
Congresso dos EUA, e Biden nas eleições  FOTO: DIVULGAÇÃO 

Bolsas americanas 
também surpreenderam 
O cenário também levou 
Bolsas americanas a 
novos recordes. O índice 
S&P 500 subiu 1,48%. 
Dow Jones teve alta de 
0,69% e Nasdaq de 2,56%. 
Por outro lado, com 
o fim do impasse 
eleitoral americano, o 
dólar volta a ganhar 
força internacional, 
especialmente em 
relação a moedas 
emergentes. 
No pregão, o real 
foi a segunda moeda 
emergente que mais 
se desvalorizou na 
sessão, atrás apenas do 
 rand sul-africano. 
O dólar chegou a 5,4130 
na máxima da sessão e 
fechou em alta de 1,77%, 
a R$ 5,3990, maior valor 
desde 23 de novembro. O 

turismo está a R$ 5,547. 
Segundo analistas, 
preocupações do lado 
fiscal vêm aumentando a 
pressão sobre o real. 
O deputado federal e 
presidente do MDB, 
Baleia Rossi (SP), lançou 
oficialmente na quarta 
(6) sua candidatura ao 
comando da Câmara dos 
Deputados, defendendo a 
prorrogação do auxílio 
emergencial em meio 
à pandemia do novo 
coronavírus. 
Além disso, a Consultoria 
de Orçamento e 
Fiscalização Financeira 
da Câmara publicou nota 
técnica que visa o 
aumento do gasto do 
governo com despesas 
obrigatórias para além do 
teto de gastos. 

Bolsonaro mantém         
R$ 305 bi em privilégios 
TRIBUTOS 

 
FOLHAPRESS 

 

Apesar de o presidente 
Jair Bolsonaro dizer que 
não pode reajustar a tabela 
do Imposto de Renda por-
que o país estaria quebra-
do, mudanças nas atuais re-
gras de benefícios tributá-
rios poderiam mais do que 
compensar a medida. 

O ministro Paulo Guedes 
(Economia) calcula que se-
riam necessários R$ 36 bi-
lhões para corrigir a tabe-
la do IR e ainda ampliar a 
isenção para quem recebe 
até R$ 3.000 por mês (hoje, 
o limite é de R$ 2.379,97). 

Em comparação, o país 
concederá em 2021 mais de 
oito vezes o valor citado por 
Guedes por meio de bene-
fícios tributários a pessoas 
e empresas em programas 
vistos por representantes de 
auditores fiscais como não 
justificados. Levantamento 
da Associação Nacional dos 
Auditores Fiscais da Recei-
ta Federal (Unafisco) enca-
minhado ao jornal Folha de 
S.Paulo aponta que os pri-
vilégios tributários serão de 
R$ 305 bilhões neste ano. 

A entidade considera pri-
vilégios os gastos tributá-
rios concedidos a um gru-
po de contribuintes, sem 
que haja uma contrapar-
tida clara (ou comprova-
da por estudos técnicos) 
para estimular o desenvol-
vimento econômico sus-
tentável sem elevar a con-

centração de renda ou di-
minuir as desigualdades. 

Entre os maiores privilé-
gios elencados pela entida-
de estão os lucros e divi-
dendos, que não são tribu-
tados no Brasil. Uma co-
brança de até 27,5% sobre 
a distribuição dos resulta-
dos de empresas a seus aci-
onistas poderia gerar quase 
R$ 60 bilhões em 2021, es-
tima a Unafisco ( já consi-
derando uma sonegação de 
27%, percentual geralmen-
te usado nas estimativas). 

Outra medida apontada 
é o imposto sobre gran-
des fortunas. Uma alíquota 
de 4,8% sobre patrimônios 
acima de R$ 53,47 milhões 
arrecadaria mais de R$ 50 
bilhões em um ano. 

Também integram a lis-
ta de privilégios aponta-
dos pela Unafisco itens 
como programas de parce-
lamentos especiais, auxílio 
para exportação da produ-
ção rural, Zona Franca de 
Manaus e Sudene (Supe-
rintendência do Desenvol-
vimento do Nordeste). Ou-
tros pontos da lista são vis-
tos como privilégios parci-
ais, pois a Unafisco inter-
preta que eles atendem jus-
tificadamente uma parce-
la da população, mas de-
mandam ajustes para se-
rem mais direcionados a 
quem realmente precisa. 
Enquadram-se nesse caso 
o Simples Nacional, a de-
soneração da cesta básica 
e os benefícios tributários   
para medicamentos. 

O ministro Paulo Guedes calcula que seriam necessários            
R$ 36 bilhões para corrigir a tabela do IR FOTO: AGÊNCIA BRASIL 

Pandemia faz captação da 
poupança bater recorde em 2020 
DEPÓSITOS 
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Com o auxílio emergen-
cial e com a queda do 
consumo em decorrência 
do isolamento social, os 
depósitos em caderneta 
de poupança superaram 
os saques em R$ 166,3 
bilhões em 2020, mai-
or valor da história. Os 
dados foram divulgados 
pelo BC (Banco Central)  
nesta quinta-feira (7). 

A captação líquida –dife-
rença entre entradas e saí-
das– no ano foi 134% mai-
or que o número mais alto 
registrado na série históri-
ca do BC, iniciada em ja-
neiro de 1995, de R$ 71 bi-
lhões em 2013. Em rela-
ção a 2019 (R$ 13,2 bi), o  
número foi 12 vezes maior. 

Benefícios do governo, 
como saque do FGTS 
(Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço), e o 
auxílio emergencial, po-

dem explicar a alta nos 
depósitos durante a pan-
demia, já que foram pagos 
por meio de conta-pou-
pança digitais da Caixa  
Econômica Federal. 

Além disso, com o fe-
chamento dos comércios 
nos meses mais críti-
cos da crise sanitária, as 
pessoas consumiram me-
nos e depositaram mais  
recursos na modalidade. 

“Temos agora um cená-
rio de fim do auxílio emer-
gencial em que o nível de 
pobreza vai atingir o mai-
or patamar desde 2012, en-
tão esse dado é um alen-
to, na medida em que mos-
tra que o brasileiro poupou 
durante a crise”, pontua o 
economista Marcelo Neri,  
diretor do FGV Social. 

Houve também um mo-
vimento chamado pelo 
BC de poupança precau-
cional, no qual os con-
sumidores adiaram com-
pras e guardaram dinhei-
ro preocupados com in-

certezas quanto ao fim 
da pandemia e à situação  
econômica do país. 

“Tivemos em nove me-
ses de auxílio o equiva-
lente a nove anos de Bol-
sa Família. Também tive-
mos em 2020 mais de 
12 vezes a captação líqui-
da da poupança em re-
lação a 2019. É impor-
tante ponderar que a ca-
derneta é praticamente o 
único ativo ao qual o 
pobre tem acesso”, disse 
Neri.  Ao todo, os brasi-
leiros depositaram R$ 3,1 
trilhões na caderneta em 
2020, maior valor da sé-
rie. Os saques também 
bateram recorde no ano,  
com R$ 2,9 trilhões. 

O plano do governo e do 
BC é que, com o fim do 
auxílio emergencial, os re-
cursos depositados na pou-
pança retornem à econo-
mia como forma de consu-
mo e que compensem o es-
tímulo exercido pelo bene-
fício na atividade. 

COMPANHIA REFINADORA DA AMAZÔNIA, estabelecida na Rodovia Arthur 
Bernardes, nº 5555, Bairro Tapanã, CEP: 66.825-000, município de Belém-Pará, 
Inscrita no CNPJ: 83.663.484/0001-86, vem, por meio desta, DECLARAR que 
solicitou junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade 
(SEMAS), a renovação da Licença de Instalação nº 2904/2019, referente a 
adequação do muro de arrimo, através do processo nº 2020/38320. Raimundo 
Gonçalves Ferreira Júnior - Gerente de Saúde, Segurança e Meio Ambiente.

COMPANHIA REFINADORA DA AMAZÔNIA
CNPJ/MF nº 83.663.484/0001-86 - NIRE 15 3 0001661 4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL
Convidamos os senhores acionistas a se reunirem, no dia 18.01.2021, às 10h00min, na sede social, na 
Rodovia Arthur Bernardes, nº 5555, Belém - PA, a fim de deliberar sobre alteração na composição da Diretoria. 
Os documentos pertinentes à Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Sociedade. 
Para participar da Assembleia Geral, os senhores acionistas deverão apresentar originais ou cópias 
autenticadas dos seguintes documentos: (a) documento hábil de identidade do acionista ou de seu 
representante; (b) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua 
titularidade, na forma do artigo 126 da Lei nº 6.404/76; e (c) instrumento de procuração, devidamente 
regularizado na forma da lei, na hipótese de representação. Na forma do artigo 11, parágrafo único do Estatuto 
Social da Companhia, os acionistas que se fizerem representar na Assembleia Geral deverão depositar seus 
instrumentos de procuração na sede da Companhia em até cinco dias antes da assembleia. Nos termos da 
legislação aplicável, os documentos referentes às matérias da ordem do dia encontram-se à disposição dos 
acionistas na sede da Companhia. Belém - PA, 07 de janeiro de 2021. COMPANHIA REFINADORA DA 
AMAZÔNIA - André Luiz de Toledo Gasparini - Diretor; Marcos Francisco de L. C. Costa - Diretor.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS. ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo 
Pregão Eletrônico nº 9/2018-001. Terceiro Termo Aditivo de 
Contrato nº 0401001/2019. Pregão Eletrônico nº 001/2018. Objeto: 
Serviços de Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos 
Para Coleta de Lixo Para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde. Contratado: M R Menezes dos Santos - Me 
Cnpj: nº 27.391.134/0001-37 Vigência: 06 (Seis) Meses. Fund. 
Legal: Art. 57, § 1º Inciso II, da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 
28/12/2020. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito.
TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 2410001-2019. DISPENSA 
Nº 07/2019-015. Objeto: Locação de Imóvel Para Funcionamento 
da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio do Município 
de Capanema-Pa. Contratado: Álvaro Cesar Barbosa de 
Albuquerque. CPF nº: 387.553.004-72. Fund. Legal: Art. nº 57, 
Inciso II da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 22/10/2020. Francisco 
Ferreira Freitas Neto - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
EXTRATO DE CONTRATO. PREGÃO Nº 022/2019 – PMCP – PP – 
SRP, conforme saldo da Ata de Registro de Preço nº 018/2019. Objeto 
dos contratos: Contratação de empresa para prestação de serviço 
de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, 
na forma do sistema de registro de preços, para atendimento da 
administração pública municipal de Capitão Poço. CONTRATO 
Nº 2020101101 Contratante: Prefeitura Municipal de Capitão 
Poço, Contratado: M. da C. dos Santos Passagens Aéreas, CNPJ 
30.508.044/0001-98.  Valor global R$ 9.409,50 (nove mil, quatrocentos 
e nove reais e cinquenta centavos). Vigência 10/11/2020 à 10/11/2021; 
CONTRATO Nº 2020101102. Contratante: Fundo Municipal de 
Saúde, Contratado: M. da C. dos Santos Passagens Aéreas, CNPJ 
30.508.044/0001-98.  R$ 9.409,50 (nove mil, quatrocentos e nove reais 
e cinquenta centavos). Vigência 10/11/2020 à 10/11/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia torna 
público o aviso de licitação. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020/PMFA/
SRP/PE, Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para o fornecimento de 

e Fundos do Município de Floresta do Araguaia/PA, Ab: 22/01/21 às 10hs. 
As empresas interessadas deverão adquirir o Edital na Prefeitura Municipal 
no seu horário de funcionamento de 08:00 as 14:00 de segunda a sexta, e 
na página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇU
EXTRATO DE CONTRATO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 
038/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada com vistas 
a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 
tratores/maquinas pesadas com reposição total de peças, incluso 
mecânico para atender os chamados em caso de urgência, para 
atender as Secretarias de Obras e Agricultura da Prefeitura Municipal 
de Igarapé-Açu. Contrato nº 001/2021: Prefeitura Municipal de 
Igarapé - Açu, CNPJ nº 05.149.117/0001-55, e A S M do Rosario 
Nautica Eireli, CNPJ nº 20.120.095/0001-94. Valor Global: R$ 
2.539.530,00 (dois milhões quinhentos e trinta e nove mil e 
quinhentos e trinta reais). Data de Assinatura: 06 de janeiro de 2021.
AVISOS DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2021. 
Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para 
aquisição de material de expediente para atender as necessidades 
da Prefeitura e Secretarias do Município de Igarapé-Açu. Data da 
Abertura: 21/01/2021 ás 08:00h 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 Nº 002/2021. Objeto: Registro de 
Preço para contratação de empresa para fornecimento de kit enxoval 
de bebê para atender as necessidades Secretaria de Assistência 
Social do Município de Igarapé-Açu. Data da Abertura: 21/01/2021 
ás 14:00h e a integra do edital poderá ser obtida nos sites: www.
tcm.pa.gov.br,www.prefeituradeigarapeacu.pa.gov.brewww.
portaldecompraspublicas.com.br 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2021. Objeto: Registro de 
Preço para contratação de empresa para aquisição de material 
descartável para atender as necessidades da Prefeitura e 
Secretarias do Município de Igarapé-Açu. Data da Abertura: 
22/01/2021 ás 08:00h e a integra do edital poderá ser obtida nos 
sites: www.tcm.pa.gov.br, www.prefeituradeigarapeacu.pa.gov.
brewww.portaldecompraspublicas.com.br. Robson Raphael Oliveira 
de Andrade – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
EXTRATO DE TERMO ADITIVO. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo 
de prazo ao contrato Nº 027/2020 referente a chamada publica 
001/2020 Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar 30% PNAE para atender os alunos das escolas do 
município de Viseu-PA. Contratante: Fundo Municipal de Educação, 
CNPJ: 21.036.567/0001-98. Contratado: Cooperativa de Trabalho 
de Agricultores Familiares de Capanema – COOAF, CNPJ: 
20.801.457/0001-02. Vigência: 31/12/2020 a 31/03/2021 consoante 
com o art. 57, § 1º, inciso II da Lei nº 8666/93.
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A VALE S.A., CNPJ 33.592.510/0009-01, torna público que recebeu da Se-
cretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará – SEMAS/
PA, em 15/12/2020, Licença de Operação nº 12470/2020, através do processo 
nº 31420/2013, relativo a atividade de extração de minério bruto de cobre do 
Complexo Minerário Mina do Sossego, no município de Canaã dos Carajás/PA.


