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AVISOS, ATAS E EDITAIS

Trabalho doméstico perde 500 mil postos 
As medidas adotadas para conter a disseminação da Covid-19, como o distanciamento social e as restrições 
impostos a alguns setores da economia, atingiram em cheio a categoria, que não vê luz no fim do túnel 

dada embora porque o or-
çamento dos patrões caiu, 
eles trabalham com em-
presas que foram afetadas 
pela pandemia. Nas outras, 
como tinham idosos ou cri-
anças, ficaram com medo 
que eu levasse a pandemia 
para dentro da casa deles e 
me dispensaram”, afirma. 

 
DRAMA 
Números do IBGE (Insti-

tuto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística) mostram 
que os trabalhadores do-
mésticos e ligados à pres-
tação de serviços às famí-
lias ainda são os que mais 
sofrem com a pandemia da 
Covid-19 no Brasil. 

Mesmo com a ligei-
ra recuperação em ou-
tras áreas, principalmente 
aquelas com trabalhos que 
exigem maior qualificação, 
que se adaptaram ao home 
office, esses segmentos se-
guem sem conseguir criar 
novas vagas. 

Segundo dados da Pnad 
Covid, pesquisa criada pelo 
IBGE para mensurar os 
efeitos da pandemia no 
país, desde maio foram cer-
ca de 500 mil postos de 
trabalho perdidos nos ser-
viços domésticos. Em um 
ano, o setor doméstico per-
deu 1,7 milhão de postos, 
de acordo com a pesqui-
sa Pnad (Pesquisa Nacio-

nal por Amostra de Domi-
cílios) Contínua referente a 
julho. Por utilizarem meto-
dologias distintas, as duas 
pesquisas não são compa-
ráveis, mas apontam o ce-
nário dramático do traba-
lho doméstico. 

Janaina Mariano de Sou-
za, presidente do Sindica-
to das Empregadas e Tra-
balhadores Domésticos da 
Grande São Paulo, diz que 
o setor está em queda li-
vre: a cada 10 atendimen-
tos feitos pela entidade, 8 
são de domésticas desem-
pregadas no período. “Para 
nossa categoria, a pande-
mia ainda está fazendo es-
trago, o número de domés-
tica desempregadas está 
crescendo.” 

Além das demissões, con-
tratos estão sendo suspen-
sos. A estimativa é que para 
cada 100 novos papéis que 
chegam ao sindicato, 98 
são para suspensão do ser-
viço, com base na medida 
provisória instaurada pelo 
governo. A preocupação é 
que esses empregos sejam 
encerrados após o fim da 
iniciativa. 

 
FATORES 
Rodolpho Tobler, da 

Fundação Getúlio Vargas, 
aponta que dois fatores es-
tão prejudicando os servi-
ços domésticos a voltar a 

PANDEMIA 
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Aempregada do-
méstica Barbara 
Cristina, 40, co-
meçou 2020 tra-

balhando em três residên-
cias diferentes no Rio de Ja-
neiro, com uma renda men-
sal próxima a R$ 2 mil. Ela 
chega ao fim do ano, no en-
tanto, desempregada e sem 
nenhuma fonte de renda, 
contando com a ajuda do na-
morado para pagar as contas. 

A situação de Cristina é 
a mesma que muitas do-
mésticas enfrentam após a 
chegada da pandemia de 
Covid-19 ao país. As me-
didas adotadas para conter 
a disseminação da doença, 
como o distanciamento so-
cial e as restrições para o 
funcionamento de comér-
cio e serviços, afetaram so-
bretudo trabalhadores do 
setor de serviços. 

Segundo Barbara, os em-
pregadores alegaram moti-
vos distintos para a dispen-
sa, mas sempre ligados à 
pandemia. Ela conta ter fi-
cado sem trabalho em mea-
dos de março e abril, quan-
do a maior parte do país 
passou a adotar medidas 
restritivas para combater 
o novo coronavírus. “Em 
uma das casas, fui man-

Fato desse tipo de serviço demandar presença física dificulda recuperação dos postos perdidos 
FOTO: DIVULGAÇÃO 

criar vagas. O primeiro é a 
cautela em relação à renda, 
o segundo o medo de con-
tágio da Covid-19. 

“As pessoas evitam con-
sumir serviços porque ti-
veram demissões ou salá-
rios reduzidos. E a pan-
demia não está controlada, 
esse tipo de serviço deman-
da presença física, não tem 
como ter serviço domés-
tico sem ser assim, preci-
sa estar presencialmente e 
isso tudo complica”, afirma 
o economista. 

Reação do emprego dependerá 
de crédito, mostra estudo do BC 
ANÁLISE 
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Um estudo feito por ser-
vidores do BC (Banco Cen-
tral) mostra, na prática, 
a relação entre acesso de 
empresas a crédito e movi-
mentos no mercado de tra-
balho. Segundo a pesqui-
sa, companhias que pas-
sam por dificuldades fi-
nanceiras e recebem inje-
ção de recursos (emprés-
timos) ou conseguem re-
negociar as dívidas ten-
dem a elevar o investimen-
to e número de funcio-
nários, principalmente os 
mais qualificados, com ní-
vel superior ou técnico. 

A comparação foi feita 
com empresas sem proble-
mas financeiros. Os pesqui-
sadores usaram a introdu-
ção da lei de falências e re-
cuperação das empresas, de 
2005, para fazer a análise. 

As novas regras melhora-
ram a qualidade das garan-
tias de crédito e permitiram 
que as empresas tivessem 
mais acesso a empréstimos. 

De acordo com o do-
cumento, a realocação de 
recursos pelas empresas 
com a nova lei –e con-
sequentemente seu aces-
so a crédito– representou 
36% do crescimento do 
que chamam de produti-
vidade agregada na déca-
da de 2000. A produtivi-
dade agregada é uma es-
timativa de quanto os tra-
balhadores de todos os se-
tores produzem e contri-
buem para a geração de 
valor na economia. 

“Essa regulamentação 
fortaleceu os direitos dos 
credores garantidos e le-
vou a um forte aumento da 
taxa esperada de recupera-
ção dos créditos”, explica-
ram, em nota, Julia Fonse-
ca e Bernardus Van Door-

nik, servidores do Departa-
mento de Pesquisas do BC 
e autores do trabalho. 

Embora o estudo tenha 
sido publicado no site da 
autoridade monetária, os 
documentos são atribuídos 
a cada pesquisador e, se-
gundo a autarquia, não re-
fletem necessariamente a 
visão institucional. 

“Com a ampliação do cré-
dito, empresas mais restri-
tas financeiramente inves-
tiram mais e empregaram 
mais”, diz o texto. Segundo 
eles, as restrições financei-
ras são uma característica 
generalizada das economi-
as de baixa e média rendas. 

“A literatura acadêmica 
mostra que as restrições 
financeiras afetam o de-
senvolvimento econômico, 
não só por desacelerar o 
acúmulo de capital, mas 
também por afetar a aloca-
ção de capital entre as fir-
mas”, dizem os autores. 

Ele avalia que, pelo fato 
de os empregados domés-
ticos utilizarem transporte 
público para trabalhar, aca-
bam causando temor nos 
patrões de se contamina-
rem e levarem a doença 
para seus lares. 

“E tem a questão da ren-
da, ninguém tem certeza de 
que o salário vai continu-
ar estável, as pessoas estão 
postergando esse consumo 
e aproveitam para não ter 
gastos”. O especialista da 
FGV afirma que o corte 

no auxílio emergencial vai 
pressionar o mercado de 
trabalho, fazendo as pesso-
as irem às ruas em busca de 
emprego. 

“Com o benefício cain-
do pela metade, isso pres-
siona o orçamento das fa-
mílias e elas ficam obriga-
das a procurar emprego. Os 
R$ 300 não são suficientes 
para se manter, mas a eco-
nomia não reage tão rápi-
do para absorver a todos, e 
muito vão fazer bico, para 
conseguir renda”, diz.  

Perdas em serviços com características semelhantes chegam a 4 milhões de vagas 
Além do 
trabalho doméstico, 
outros serviços 
com características 
semelhantes, como baixos 
salários e alta 
informalidade, também 
foram duramente 
afetados pela pandemia 
do novo coronavírus. 
Segundo a Pnad Covid, 
desde maio foram 
perdidos 350 mil 
vagas em alojamento e 
alimentação (como hotéis 
e restaurantes) e 300 
mil em outros serviços. 
O segmento de outras 
atividades, que agrega 
serviços menores que não 
se encaixam em nenhum 
dos outros pesquisados, 

registrou perda de 2,9 
milhões. 
Somados, esses serviços 
concentram 4 milhões 
de postos de trabalho 
perdidos durante a 
pandemia e ainda não 
mostraram reação, apesar 
do afrouxamento da 
quarentena nas últimas 
semanas. 
Enquanto isso, outros 
setores já mostram 
uma retomada gradual, 
como os de construção, 
comércio e reparação de 
veículos e motocicletas, e 
nas indústrias geral e de 
transformação. 
Para o professor Ricardo 
Macedo, do Ibmec, 
esse cenário ainda 

se relaciona com a 
crise sanitária. Como 
serviços domésticos e 
prestados à famílias 
envolvem contato direto e 
aglomeração, a demanda 
segue desaquecida por 
um temor do consumidor 
de se expor. 
 
ESTABILIZAÇÃO 
O professor Otto 
Nogami, do Insper, diz 
que o processo de 
retomada do emprego 
nos serviços enfrenta 
dificuldades mesmo com 
a flexibilização. 
“Muitos empresários 
estão descobrindo que 
não está valendo a 
pena retomar a atividade, 

pois está tendo mais 
prejuízo que lucro. 
Eles preferem manter 
o negócio fechado até 
que a coisa realmente 
se estabilize e comece 
a voltar à normalidade 
de uma maneira mais 
consistente.” 
Outro fator que explica 
a falta de reação do 
emprego nesses setores 
é o auxílio emergencial, 
o benefício elevou a 
renda dos mais pobres 
a patamares inéditos, 
permitindo com que 
ficassem em casa em vez 
de se expor ao vírus. 
Com o corte pela metade 
do benefício, a tendência 
é que esses brasileiros 

voltem às ruas para 
buscar um trabalho, o 
que vai pressionar a taxa 
de desocupação e de 
informalidade. 
 
INFLAÇÃO 
Soma-se a isso a alta 
na inflação de alimentos 
–em setembro, o IPCA 
registrou a maior alta 
para o mês desde 2003. 
“A cesta básica ficou 
comprometida. É uma 
questão de sobrevivência e 
manutenção de dignidade, 
essas pessoas serão 
obrigadas a voltar, 
e a informalidade 
vai crescer”, avalia 
o professor Ricardo 
Macedo. 

Muitos empresários 
estão descobrindo 
que não está 
valendo a pena 
retomar a atividade. 
Eles preferem 
manter o negócio 
fechado até que 
a coisa realmente 
se estabilize e 
comece a voltar 
à normalidade de 
uma maneira mais 
consistente”. 
Otto Nogami  
Professor do Insper 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N° 
200209220001TP. Objeto: Construção de Escolas na Zona 
Rural do Municipio de Bagre, Conforme Memorial Descritivo. Data: 
28/10/2020 às 10:00 h, horário de Brasília. Edital disponível em: https://
www.bagre.pa.gov.br/  Informações e-mail: cplbagre@gmail.com.

Rubnilson Farias Lobato - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
EXTRATO DE CONTRATO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 158/2020.  Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 9-025/2020. 
Contrato n° 20201196. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena 
e SEMDUR. Contratado: Canaâ Comércio, Construções & Locações de 
Maquinas Eireli. CNPJ nº 16.157.358/0001-62. Objeto: Aquisição de Pré 
Moldados de Concreto (Tubos, Bloquete Sextavado, Guia, Canaleta E 

Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 84 dias. Valor Total: R$ 531.000,00. 
Dotação orçamentária: 02; 0221; 15.451.0067.1.063; 3.3.90.30.00; 
3.3.90.30.24. Assinatura 08/10/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 
9-057/2020. Objeto: Registro de preços para futura contratação 
de empresa para prestação de serviços de pintura geral das escolas 
administradas pela secretaria municipal de educação. Abertura: 
22/10/2020 às 09h00min. O Edital e seus anexos estarão à disposição 
dos interessados nos sítios www.comprasgovernamentais.gov.br 
(UASG 980425) e www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao; e no 
Departamento de Licitações e Contratos (CPL), sito a Prefeitura 
Municipal de Barcarena, localizada na Avenida Cronge da Silveira, 
nº 438 – Prédio da Prefeitura – Altos, Bairro Comercial, CEP: 68.445-
000, Barcarena/Pa.

Thais da Silva Quaresma - Pregoeira da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTO. PREGÃO 
ELETRÔNICO N. º 014/2020 – PMCP – PE – SRP. 
A Prefeitura Municipal de Capitão Poço, PA torna público, para 
conhecimento de todos, que foi declarado DESERTO, pela 
ausência de interessados na licitação, o Pregão para Registro de 
Preços Destinado a Contratação de Empresa Para Prestação de 
Serviços de Confecção de Próteses Dentárias. João Gomes de 
Lima - Prefeito.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
014/2020 – PMCP/REABERTURA. Objeto: Registro de 
Preços Destinado a Contratação de Empresa Para Prestação de 
Serviços de Confecção de Próteses Dentárias. Data de abertura: 28 
de setembro de 2020 horário: 10h00min (Dez horas) no site http://
www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital disponível em: http://
www.portaldecompraspublicas.com.br e Mural de Licitações do 
TCM/PA. Informações pelo telefone (91)3468-1390.

João Gomes de Lima - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. O Prefeito Municipal de 
Igarapé-Açu, resolve publicar o resultado do Pregão Eletrônico 
- SRP Nº 028/2020. Objeto: Registro de Preços Para Aquisição 
de Teste Rápido COVID–19 IgG/IgM Para Auxilio no Diagnostico 
da Doença por infecção por Coronavirus (COVID 19), em favor 
da empresa Casmed Comercio de Artigos Medicos Hospitalares e 
Medicamentos Ltda, CNPJ 07.332.016/0001-40, o item 01 no valor 
de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). Normando Menezes 
de Souza - Prefeito 
AVISOS DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 
SRP 031/2020/2º CHAMADA . Objeto: “Registro de Preços 
para contratação de empresa para eventual recarga e aquisição 
de gás liquefeito de petróleo – GLP (gás de cozinha). Data da 
Abertura: 23/10/2020 ÁS 16:00h 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 033/2020. Objeto: “Contratação de empresa 
para aquisição de material elétrico para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Educação de Igarapé-Açu. Data da 
Abertura: 23/10/2020 ÁS 12:00h 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 034/2020. Objeto: “Contratação de 
empresa para aquisição de gêneros alimentícios para atender 
as necessidades da Prefeitura e Secretarias do Município de 
Igarapé-Açu. Data da Abertura: 23/10/2020 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.

Robson Raphael Oliveira de Andrade - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MONTE ALEGRE (PA)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020
OBJETO: Aquisição de combustíveis e 

ABERTURA:
CONTATO: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 
12/2020. Objeto: contratação de empresa especializada para eventual 
aquisição de equipamentos de sonorização e informática, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo do 
Município de Quatipuru/PA, para atendimento por um período de 12 (doze) 
meses. Data do recebimento e abertura das propostas e documentos de 
habilitação: 26/10/2020, às 9:30 horas no Prédio da Prefeitura Municipal 
de Quatipuru, sito à Rua. Cônego Siqueira Mendes, s/n, Bairro: Centro, 
Quatipuru/Pará. Edital: Poderá ser obtido no endereço acima.

Luiz Pereira de Sousa - Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS. ESPÉCIE: 
1º Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº 074/2020 referente à 
Tomada de Preços nº 006/2020. 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 muro de alvenaria 
das escolas da zona rural e urbana no município de Viseu/PA. 
Vigência: 10/10/2020 a 08/04//2021, consoante com o art. 57 § 1º, 
inciso I e II da lei 8.666/93. Assinatura: 09/10/2020. ESPÉCIE: 
1º Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº 002/2020 referente à 
Dispensa nº 002/2020. 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 “A implantação 
de sistema de abastecimento de Água, na localidade de São 
José do Gurupí no município de Viseu/PA. Conforme Convênio 
Nº 818/2017, com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), 
Vigência: 10/10/2020 a 08/04//2021, consoante com o art. 57 § 1º, 
inciso I e II da lei 8.666/93. Assinatura: 09/10/2020. ESPÉCIE: 
1º Termo Aditivo de Prazo e Acréscimo de 25% no quantitativo com 
valor de R$ 23.465,76 ao Contrato Nº 020.001/2019. Referente ao 
Pregão Presencial 020/2019. Contratante: Prefeitura Municipal 
de Viseu CNPJ nº 04.873.618/0001-17. Contratado: São Lucas 
Comercial Ltda CNPJ: 04.951.180/0002-29. Objeto: Aquisição de 

Secretarias do Município de Viseu-PA, Vigência: 03/09/2020 a 
31/12//2020, consoante com Art. 57. Inciso II e Art. 65, § 1º da lei 
8.666/93. Assinatura: 03/09/2020.
EXTRATO DE CONTRATO. DISPENSA Nº 015/2020. 
Objeto: Aluguel de Imóvel localizado na Travessa Tiradentes, 
S/N, Bairro: Centro, Cidade de Viseu, Estado do Pará, Cep: 
68.620-000 com Área Total de 405,00m² - Vigência: 10/08/2020 
a 10/01/2021.  Contrato: Nº 121/2020, Contratante: Prefeitura 
Municipal de Viseu, CNPJ: 04.873.618/0001-17 em Conveniência 
com a Secretaria Municipal de Administração. Contratado: Maria 
Reis Pereira, CPF: 198.437.043-04, Valor: R$ 14.737,45, Área 
Total de 210,99m². Contrato: Nº 122/2020, Contratante: Prefeitura 
Municipal de Viseu, CNPJ: 04.873.618/0001-17 em Conveniência 
com a Contratante a Secretaria Municipal de Assistência Social, 
CNPJ: 18.200.226/0001-00, Contratado: Maria Reis Pereira, 
CPF: 198.437.043-04, Valor: R$ 6.463,15, Área Total de 92,53m². 
Contrato: Nº 123/2020, Contratante: Prefeitura Municipal de Viseu, 
CNPJ: 04.873.618/0001-17 em Conveniência com a Secretaria 
de Pesca, Contratado: Maria Reis Pereira, CPF: 198.437.043-
04, Valor: R$ 2.055,00, Área Total de 29,45m². Contrato: Nº 
124/2020, Contratante: Prefeitura Municipal de Viseu, CNPJ: 
04.873.618/0001-17 em Conveniência com a Secretaria Municipal 
de Cultura, Contratado: Maria Reis Pereira, CPF: 198.437.043-04, 
Valor: R$ 1.887,30, Área Total de 27,02m².  Fundamento Legal 
com base no inciso X do Art. 24, da lei 8.666/93.


