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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE BOI
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo de prorrogação de prazo e Acréscimo de quantitativo
ao Contrato nº 060/2020. Processo: Adesão nº 001/2020. Contratante: Prefeitura Municipal
de Peixe-Boi, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.149.158/0001-41. Contratado: M & W
Pinheiro Asfalto Ltda Epp; CNPJ Nº 24.818.905/0001-31. Objeto do Contrato: Contratação
de Pessoa Jurídica para o Fornecimento de Massa Asfáltica C.B.Q.U para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Obras de Peixe-Boi/Pa. Objeto do Aditivo: O
presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato
até 31 de dezembro de 2021 e o Acréscimo ao quantitativo do contrato firmado entre as
partes, em 15/07/2020, nos termos previstos em sua Cláusula Terceira. Do Valor do Termo
Aditivo: O valor deste termo aditivo para cobrir as despesas financeiras relativas ao
acréscimo do contrato original, que possui o valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)
será de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). RATIFICAÇÃO: As demais Cláusulas do Contrato
em referência permanecem inalteradas e são pelo presente Termo Aditivo, ratificadas, sem
a aplicação de reajuste de valor. Fundamento: O presente aditivo encontra embasamento
legal no art.57, inciso ii e no artigo 65, inc. II, alínea b da Lei Federal 8.666/93 e suas
alterações. O presente Termo Aditivo de Acréscimo entra em vigor na data de sua
publicação. Assinatura: 07/07/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021

A Prefeitura Municipal de Placas, torna público que conforme processo
administrativo 056/2021, referente ao Pregão Eletrônico nº 018/2021, e nos termos da
legislação vigente, foi homologado seu resultado no dia 09/07/2021, pela prefeita
Municipal Leila Raquel Possimoser, Registro de Preço Para Futura e Eventual Aquisição de
Peças e Equipamento Para Utilização nas motos que estão a Serviço do Poder Executivo do
Municipio de Placas/Pa. Vencedora Total: J. Mark Alves do Nascimento 07.623.228/0001-
87.

Placas-PA, 9 de julho de 2021
LEILA RAQUEL POSSIMOSER

Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RONDON DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-035 FME

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Programa Nacional de
Alimentação Escolar-PNAE durante o ano letivo 2021 através do Fundo Municipal de
Educação deste município.

A Pregoeira torna público que o certame acima identificado que estava
SUSPENSO para revisão e retificação do Termo de Referência e Edital terá ABERTURA da
sessão pública no dia 23/07/2021, às 09:00 horas (horário de Brasília-DF). Local:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br / Recebimento das propostas até às 08:59
horas do dia 23/07/2021.

O edital e anexos encontram-se a disposição na Sala da CPL no horário das
08:00 às 13:00, nos sítios www.rondondopara.pa.gov.br
www.portaldecompraspublicas.com.br e www.tcm.pa.gov.br

Informações: 94-99227-0575 ou cplrondondopara@gmail.com ou
cplrondondopara@yahoo.com.br

Rondon do Pará, 7 de Julho de 2021
JOANA DARC P. S. ALENCAR

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2021, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº

020/2021/SRP PARA REGISTRO DE PREÇOS, PROCESSO Nº 03050003/2021, HOMOLOGADO

PELO SR. CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO, PREFEITO MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS EM

08/07/2021, OBJETO: VIDA COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI CNPJ: 19.142.862/0001-87 com o

valor R$ 125.297,50 (CENTO E VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E

CINQUENTA CENTAVOS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 20/2021-PMSIP

A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que realizará

licitação objetivando Registro de Preços para a contratação de empresa especializada na

prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de

serviços de saúde (Lixo Hospitalar) para período de 12 (doze) meses; SESSAO PÚBLICA: 22

de julho de 2021, às 10hs, horário de Brasília, www.comprasnet.gov.br. Edital disponível:

Endereço eletrônico:http://www.comprasnet.gov.br (UASG 455288) e TCM PA -

Informações e-mail: pregoeiropmsip@gmail.com.

ROSINALDO FERREIRA DE FREITAS

Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/Pa torna público o extrato da Ata de

Registro de Preço 008/2021, oriunda do Pregão Eletrônico nº 0019/2021, para Registro de

Preço Para Futura e Eventual Contratação de Empresa Objetivando a Prestação em Serviço

de Locação de Veículos Leves, Pesados (Sem Condutor) para atender as necessidades da

Prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais de Santa Maria do Pará/Pa. Vencedoras:

Transporte Mirante do Trevo Eireli CNPJ: 37.846.419/0001-79. Valor R$ 3.404.658,24 (três

milhões quatrocentos e quatro mil seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro

centavos). Vigência: 09/07/2021 a 09/07/2022.

A Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/Pa torna público o extrato da Ata de

Registro de Preço 006/2021, oriunda do Pregão Eletrônico nº 009/2021, para Contratação

De Empresa Visando A Realização De Coleta, Transporte, Armazenamento E Designação

Final De Resíduos Sólidos De Lixo Patológico, Objetivando Atender As Necessidades Da

Secretária Municipal De Saúde Do Município De Santa Maria Do Pará/Pa. Vencedoras:E. M.

C. Leao Prestaçao De Serviços Eireli CNPJ: 11.189.910/0001-80 VALOR R$ 157.500,00

(Cento e Cinquenta e Sete mil, Quinhentos reais.).Vigência: 01/06/2021 a 01/06/2022. Alcir

Costa Da Silva - Prefeito Municipal de Santa Maria do Pará

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021

Objeto: Registro de Preço Para Futura e Eventual Contratação de Empresa

Objetivando a Prestação em Serviço de locação de Veículos Leves, Pesados (Sem Condutor)

Para atenderas necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais de Santa Maria

do Pará/Pa: Transporte Mirante do Trevo Eireli CNPJ:37.846.419/0001-79. Valor

R$3.404.658,24(Três milhões quatrocentos e quatro mil seiscentos e cinquenta e oito reais

e vinte e quatro centavos).

Santa Maria do Pará-PA, 9 de julho de 2021

CARLOS CLEBERSON FERREIRA DA SILVA

Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 2/2021-00001

A Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/Pa, torna público o Processo

Licitatório n° 2/2021-00001 que realizará no dia 27/07/2021 às 09h, na modalidade

TOMADA DE PREÇO, para Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia

e construção e serviços de engenharia visando a construção e reformas de pontes em

madeira localizadas no município de santa maria do Pará, de acordo com os projetos,

planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro. O edital poderá ser consultado

através do site https://santamaria.pa.gov.br/ e https://www.tcm.pa.gov.br/.

Santa Maria do Pará-PA, 9 de julho de 2021

CARLOS CLEBERSON FERREIRA DA SILVA

Presidente da CPL

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021

Processo Administrativo nº 8/2021-036PMP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, por intermédio do

Fundo Municipal de Saúde, mediante a Pregoeira devidamente designada, torna
público que fica prorrogada a abertura da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo menor preço, pelo sitio www.comprasnet.gov.br, para
Contratação de empresa especializada em fornecimento de aparelho de Raios-
X móvel, com potência igual ou superior à 500MA, para atender as
necessidades do Hospital Geral de Parauapebas (HGP) e UPA, ambos
pertencentes à Secretaria Municipal de Parauapebas, no Município de
Parauapebas, Estado do Pará, para ás 09:00 horas do dia 23 de Julho de 2021,
em razão de mudanças no respectivo edital.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados
na Central de Licitações e Contratos da PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARAUAPEBAS, localizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/Nº, Bairro
Beira Rio II, Cidade de Parauapebas/PA, a partir da publicação deste Aviso, no
horário de expediente (das 8 às 14h), e ainda através dos sítios:
www.comprasnet.gov.br,
www.governotransparente.com.br/transparencia/4507490, consultar no ícone
licitações ou no Portal do TCM-PA www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico.

Parauapebas - PA, 9 de Julho de 2021.
MIDIANE ALVES RUFINO LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
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reria no dia 19 de julho de 2021, às 09h00Min, Motivado pela necessidade 
de alteração do Edital.
Nova data de abertura dia 02 de agosto de 2021 as 09horas
ForMaLiZaÇÃo de coNsULtas: o referido edital poderá ser obtido 
junto ao Portal da Transparência do Município, no Mural de licitações do 
TcM/Pa, no sítio https://portal.licitanet.com.br/ e na Sala da comissão de 
licitações do Município de Pacajá no horário de expediente ou através de 
solicitação pelo e-mail licitacaopacajápmp@gmail.com
SiSTEMa ElETrÔNico: liciTaNET.

Pacajá/Pa, 08 de julho de 2021.
MarK JoNNY saNtos siLVa

SEc dE EdUcaÇÃo
Protocolo: 678755

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
eXtrato de a.r.P Nº012/2021

ata de reGistro de PreÇos Nº 012/2021
oriGeM PreGÃo eLetroNico 025/2021

oBJETo: a presente ata tem por objeto o é registro de Preços visando a 
futura e eventual contratação de empresas para fornecimento de supri-
mentos de informática e materiais de informática permanente atendendo 
assim as demandas da Prefeitura Municipal de Pacajá e suas Secretarias.
eMPresas VeNcedora:
01- lUciMari rocHa doS SaNToS EirEli; c.N.P.J. nº 07.195.970/0001-
39, Subtotal adjudicado: r$ 87.071,00
(oitenta e Sete Mil e Setenta e Um reais).
02- PoNTo iNfo coMErcio E SErViÇoS dE iNforMaTica EirEli; 
c.N.P.J. nº 08.255.726/0001-87, Subtotal adjudicado: r$ 159.105,50 
(cento e cinquenta e Nove Mil, cento e cinco reais e cinquenta centavos).
03- d G SPErN-ME; c.N.P.J. nº 04.253.995/0001-53 Subtotal adjudicado: 
r$ 1.376.494,70 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Seis Mil, Quatrocentos 
e Noventa e Quatro reais e Setenta centavos).
04- aUGUSTUS iNforMaTica lTda - EPP; c.N.P.J. nº 10.433.143/0001-
40 Subtotal adjudicado: r$ 1.553.870,75 (Um Milhão, Quinhentos cin-
quenta e Três Mil, oitocentos e Setenta reais e Setenta e cinco centavos).
05- l. a.  QUEiroZ EirEli; c.N.P.J.  nº 34.791.063/0001-25 Subtotal ad-
judicado: r$ 272.753,30 (duzentos e Setenta e dois Mil, Setecentos e 
cinquenta e Três reais e Trinta centavos).
06- TJ coMErcio dE ProdUToS EirEli; c.N.P.J. nº 27.274.178/0001-87 
Subtotal adjudicado: r$ 76.425,00 (Setenta e Seis Mil, Quatrocentos e 
Vinte cinco reais).
07- PErforM iNforMáTica  EirEli;  c.N.P.J.  nº  04.624.939/0001-88 
Subtotal adjudicado: r$ 90.367,00 (Noventa Mil, Trezentos e Sessenta e Sete reais).
08- iSraEl MoTTa dE SoUZa JUNior 09438624937; c.N.P.J. nº 
28.862.607/0001-08 Subtotal adjudicado: r$ 26.334,00 (Vinte Seis Mil, 
Trezentos e Trinta e Quatro reais).
09- diSTriSUPri diSTriBUidora E coMErcio lTda; c.N.P.J. nº 
10.210.196/0001-00 Subtotal adjudicado: r$ 128.408,00 (cento e Vinte 
oito Mil, Quatrocentos e oito reais).
10- NBB coMErcio dE EQUiPaMENToS dE iNforMaTica lTda; c.N.P.J. 
nº 10.820.186/0001-89 Subtotal adjudicado: r$ 51.300,00 (cinquenta e 
Um Mil e Trezentos reais).
11- dHZ coMErcio dE SUPriMENToS lTda; c.N.P.J. nº 20.402.517/0001-
14 Subtotal adjudicado: r$ 87.493,10 (oitenta e Sete Mil, Quatrocentos e 
Noventa e Três reais e dez centavos).

Pacajá/Pa, 08 de julho 2021.
cLeide Ferreira cHaVes

Pregoeira
Protocolo: 678756

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

aViso de ProrroGaÇÃo
 PreGÃo eLetrÔNico Nº 036/2021

Processo adMiNistratiVo Nº 8/2021-036PMP
a PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS, por intermédio do fundo 
Municipal de Saúde, mediante a Pregoeira devidamente designada, torna 
público que fica prorrogada a abertura da licitação na modalidade PrE-
GÃo ElETrÔNico, do tipo menor preço, pelo sitio www.comprasnet.gov.
br, para contratação de empresa especializada em fornecimento de apa-
relho de raios-X móvel, com potência igual ou superior à 500Ma, para 
atender as necessidades do Hospital Geral de Parauapebas (HGP) e UPa, 
ambos pertencentes à Secretaria Municipal de Parauapebas, no Município 
de Parauapebas, Estado do Pará, para ás 09:00 horas do dia 23 de Julho 
de 2021, em razão de mudanças no respectivo edital.
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na 
central de licitações e contratos da PrEfEiTUra MUNiciPal dE Pa-
raUaPEBaS, localizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/Nº, Bair-
ro Beira rio ii, cidade de Parauapebas/Pa, a partir da publicação deste 
aviso, no horário de expediente (das 8 às 14h), e ainda através dos sítios: 
www.comprasnet.gov.br, www.governotransparente.com.br/transparen-
cia/4507490, consultar no ícone licitações ou no Portal do TcM-Pa www.
tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico.

ParaUaPEBaS - Pa, 09 de Julho de 2021.
MidiaNe aLVes rUFiNo LiMa

Pregoeira
Protocolo: 678470

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 018/2021 
a Prefeitura Municipal de Placas, torna público que conforme processo 
administrativo 056/2021, referente ao Pregão Eletrônico nº 018/2021, e 
nos termos da legislação vigente, foi homologado seu resultado no dia 
09/07/2021, pela prefeita Municipal leila raquel Possimoser, registro de 
Preço Para futura e Eventual aquisição de Peças e Equipamento Para Uti-
lização nas motos que estão a Serviço do Poder Executivo do Municipio de 
Placas/Pa. Vencedora Total: J. Mark alves do Nascimento 07.623.228/0001-
87. Leila raquel Possimoser - Prefeita Municipal. 

Protocolo: 678757

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do Para
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 020/2021-PMsiP

a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna publico que 
realizará licitação objetivando registro de Preços para a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviço de coleta, transporte, trata-
mento e destinação final de resíduos de serviços de saúde (Lixo Hospitalar) 
para período de 12 (doze) meses; SESSao PÚBlica: 22 de julho de 2021, 
às 10hs, horário de Brasília, www.comprasnet.gov.br. Edital disponível: 
Endereço eletrônico:http://www.comprasnet.gov.br (UaSG 455288) e TcM 
Pa – informações e-mail: pregoeiropmsip@gmail.com.

rosinaldo Ferreira de Freitas
PrEGoEiro cPl/PMSiP.

Protocolo: 678439

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ/Pa
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 0019/2021 
objeto: registro de Preço Para futura e Eventual contratação de Empresa 
objetivando a Prestação em Serviço de locação de Veículos leves, Pesados 
(Sem condutor) Para atenderas necessidades da Prefeitura, Secretarias e 
fundos Municipais de Santa Maria do Pará/Pa: Transporte Mirante do Trevo 
Eireli cNPJ:37.846.419/0001-79. Valor r$3.404.658,24(Três milhões qua-
trocentos e quatro mil seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro 
centavos). alcir da costa silva - Prefeito Municipal.

aVisos de LicitaÇÃo 
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa, torna público o 
Processo licitatório n° 2/2021-00001 que realizará no dia 27/07/2021 às 
09h, na modalidade ToMada dE PrEÇo, para contratação de empresa 
especializada em serviços de engenharia e construção e serviços de enge-
nharia visando a construção e reformas de pontes em madeira localizadas 
no município de santa maria do Pará, de acordo com os projetos, planilhas 
orçamentárias e cronograma físico-financeiro. O edital poderá ser consul-
tado através do site https://santamaria.pa.gov.br/ e https://www.tcm.
pa.gov.br/. carlos cleberson Ferreira da silva - Presidente da cPL
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa, torna público o 
Processo licitatório n° 2/2020-00001 que realizará no dia 27/07/2021 às 
09h, na modalidade ToMada dE PrEÇo, para contratação de empresa 
especializada em serviços de engenharia e construção e serviços de enge-
nharia visando a construção e reformas de pontes em madeira localizadas 
no município de santa maria do Pará, de acordo com os projetos, planilhas 
orçamentárias e cronograma físico-financeiro. O edital poderá ser consul-
tado através do site https://santamaria.pa.gov.br/ e https://www.tcm.
pa.gov.br/. carlos cleberson Ferreira da silva -  Presidente da cPL.

eXtrato de reGistro de PreÇo 
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público o ex-
trato da ata de registro de Preço 008/2021, oriunda do Pregão Eletrônico 
nº 0019/2021, para registro de Preço Para futura E Eventual contratação 
de Empresa objetivando a Prestação Em Serviço de locação de Veículos 
leves, Pesados (Sem condutor) Para atender as Necessidades da Prefei-
tura, Secretarias E fundos Municipais de Santa Maria do Pará/Pa. Vence-
doras:Transporte Mirante do Trevo Eireli cNPJ: 37.846.419/0001-79 Va-
lor r$ 3.404.658,24 (Três milhões quatrocentos e quatro mil seiscentos 
e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos). Vigência: 09/07/2021 
a 09/07/2022. alcir costa da silva - Prefeito de santa Maria do Pará
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público o ex-
trato da ata de registro de Preço 006/2021, oriunda do Pregão Eletrônico 
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O s últimos levantamen-
tos do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) apontam 
que os artigos de residên-
cia têm sido um dos grupos 
responsáveis por puxar a in-
flação para cima em Belém. 
Além da alta registrada pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
no mês de junho (1,23%), 
no acumulado dos seis pri-
meiros meses do ano, o per-
centual foi de 3,63%, e nos 
últimos 12 meses, de 11,38%. 
Os principais itens que estão 
elevando esse índice são apa-
relhos eletro eletrônicos em 
geral, como televisão e equi-
pamentos de informática e 
som.

Mas, segundo os números 
divulgados pelo IPCA, móveis 
para sala e para copa e cozinha 
também sofreram um aumen-
to nos períodos acumulados: 
7,46% e 13,63%, respectiva-
mente, de janeiro a junho; e 
10,23 e 11,44% nos últimos 12 
meses. A fisioterapeuta Fer-
nanda Oliveira se mudou re-
centemente para um conjuga-
do que construiu no andar de 
cima da casa dos pais, com o 
companheiro, e conta que sen-
tiu no bolso o preço dos pro-
dutos comprados para a sala e 
para o quarto.

“Todos os racks que nós 
vimos muito caros, principal-
mente para a qualidade ofere-
cida. Móveis frágeis e mesmo a 

gente indo na loja física, para se 
sentir mais seguro para com-
prar algo bom, encontramos 
produtos que não parecem ter 
durabilidade. Mas, no final das 
contas, melhor comprar pela 
internet, pelo custo benefício, 
porque oferecem mais descon-
tos. Comprei uma televisão de 
43 polegadas por quase dois 
mil reais”, avalia.

Fernanda também lembra 
que um dos móveis compra-
dos foi um sofá cama de três lu-
gares custou R$ 1.200. “O sofá 
tem uma boa qualidade, mas 
fomos em busca de guarda
-roupa em um magazine local, 
todos materiais de mdf muito 
frágeis, e caros. Então, no fim 

das contas, melhor comprar 
pela internet mesmo, até por-
que hoje em dia entregam 
mais rápido”, finaliza a fisiote-
rapeuta.

alta demanda
Para  Paulo Fernandes, di-

retor de operações de uma 
rede de varejo de móveis e 
eletrodomésticos com 10 lojas 
em Belém, mesmo com os re-
ajustes constantes, a deman-
da se mantém alta e as vendas 
continuam aumentando. “Em 
função desse novo normal da 
pandemia, de as pessoas esta-
rem ficando mais em casa, in-
clusive trabalhando em casa, 
elas estão procurando compu-

tadores melhores, notebooks 
melhores, televisão melhor. O 
marketing share da categoria 
de informática dentro da ven-
da da loja tem aumentado mui-
to”, ressalta.

Entre as estratégias ado-
tadas pela rede para atrair o 
cliente está a negociação até 
mesmo com as grandes mar-
cas. “O que o mercado repas-
sa é acima de 20%, mas temos 
buscado negociar e buscado al-
ternativas com os fornecedores 
para conter esse aumento, por-
que a gente sabe que o consumi-
dor não consegue acompanhar. 
E o site sempre é mais atrativo 
com os preços, então estamos 
sempre atentos”, conclui.

Eletrônicos mais caros  
os reajustes são constantes, mas a procura continua em alta, diz lojista

inflação 

  Fernanda Oliveira reclamou dos preços altos e da baixa qualidade dos móveis que comprou para a casa nova
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Belém foi a metrópole bra-
sileira com o terceiro maior 
índice de desigualdade re-
gistrado no primeiro trimes-
tre de 2021, atrás somente de 
Natal e Fortaleza. Na Região 
Metropolitana de Belém, o 
rendimento médio dos 10% 
mais ricos passou de 28,2 
para 38,9 vezes maior do que 
o rendimento médio dos 40% 
mais pobres. Os dados são do 
boletim Desigualdade nas 
Metrópoles. Até 2018, a me-
trópole com maior nível de 
desigualdade era a de Ma-
naus, quando foi então su-
perada por Belém, acima da 

média nacional.  
O crescimento das desi-

gualdades na RM de Belém 
foi considerado “elevado” 
pela pesquisa, com a média 
móvel saltando de 0,534 para 
0,657 entre o 4º trimestre de 
2015 e o 1º trimestre de 2021, 
atingindo o maior valor da 
série histórica.Além disso, o 
boletim também afirma que 
33,15% da população da Re-
gião Metropolitana de Belém 
vivem com rendimento per 
capita de até um quarto do 
salário mínimo.

Em 2019, o índice de desi-
gualdade chegou a apresen-

tar quedas seguidas na capi-
tal paraense, mas a tendência 
de alta foi retomada em 2020, 
por conta da pandemia de 
covid-19. “Em Belém, o mer-
cado de trabalho é muito 
ligado ao setor público e ter-
ciário de baixa qualificação 
profissional e remuneração, 
como trabalhadores de lojas 
e comércio e autônomos. Na 
região metropolitana temos 
renda per capita de até 2 salá-
rios mínimos na casa de 80%. 
O Guamá tem 100 mil habi-
tantes, é maior que a maio-
ria das cidades paraenses. A 
diferença de renda entre do 

Tapanã para o Reduto chega 
a ser 15 vezes menor”, afirma 
o professor. Dr. Juliano Xime-
nes, do Observatório das Me-
trópoles. Em nota, a prefeitu-
ra de Belém afirma que uma 
das medidas da atual admi-
nistração foi a instituição do 
Bora Belém, que concede au-
xílio mensal de até 450 reais 
para seis mil famílias.”Como 
desdobramento desse pro-
grama, a Prefeitura de Belém 
já implantou o projeto Donas 
de Si, que promove cursos de 
formação e qualificação pro-
fissional de mães beneficia-
das pelo Bora Belém”. 

Diferença entre mais ricos e mais pobres aumenta


