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1,90%
ao mês.

5,13% ao ano.
Hot money 0,59% ao mês

TBF

 (Ta xa Re fe ren cial Bá si ca)
Dia/Mês Cor re ção

  28/09 0,1414%
  29/09 0,1485%
  30/09  0,1485%

Over

Capital de Giro

INDICADORES

Selic 
(Agosto)

0,16%

  05/10 0,1159%
  06/10 0,1159%
  067/10   0,1159%

Nova Poupança

  Julho  0,44%
  Neste ano 0,80%
  Em 12 meses   2,69%

INPC/IBGE

IGP-M/FGV
  Agosto                      2,74%
  Neste ano         9,64%
  Em 12 meses 13,02%

IPCA-BELÉM
  Agosto                       -0,04%
  Neste ano 0,42%
  Em 12 meses 3,47%

IPCA/IBGE
  Agosto 0,24%
  Neste ano 0,70%
  Em 12 meses 2,44%

MOEDAS

ONTEM Com pra Ven da
  Co mer cial 5,624 5,625
  Paralelo 5,69 5,79
  Tu ris mo 5,600 5,770

ONTEM 
  Compra 6,611
  Ven da 6,613

Euro

01/10 02/10 05/10 06/10 07/10

Peso argentino
ONTEM 

  Compra 0,072
  Ven da  0,073

01/10 02/10 05/10 06/10 07/10
NOS ÚLTIMOS CINCO DIAS 

0,074 0,074 0,072 0,072 0,073

NOS ÚLTIMOS CINCO DIAS 

6,643 6,636 6,558 6,575 6,613

Dólar

NOS ÚLTIMOS CINCO DIAS

5,654 5,660 5,567 5,595 5,625

01/10 02/10 05/10 06/10 07/10

MERCADO 
FINANCEIRO

OURO
  Ouro na BM&F:  337,490

Variação:   +0,44%

CDB
CDB prefixado 

de 30 dias
1,92% a.a.

Dia do Fa tor de
Ven ci men to atua li zação

  04/10 0,0000%
  05/10 0,0000%
  07/10  0,0000%

TR

ÍNDICES

Paulo Guedes participou de um jantar com 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), em busca de reconciliação

MATEUS BONOMI / AGIF / ESTADÃO CONTEÚDO

O 
g o v e r n o  q u e r 
incorp orar  dis-
p o s i t i v o s  d o 
chamado “Orça-

mento de guerra” no 
texto da PEC (Proposta 
de Emenda à Constitui-
ção) do pacto federati-
vo para regulamentar 
regras f iscais em ca-
sos de calamidade. A 
m e dida ab r i r ia  uma 
brecha para o aumen-
to de gastos em 2021 
co m  a  j u s t i f i c a t i v a , 
por exemplo, de com-
bate à covid-19, no ca-
so de uma nova onda 
da pandemia. O texto 
def iniria as situações 
em que esse recurso 
poderia ser usado pela 
equipe econômica.

O tema está sendo 
discutido com lideran-
ças do Congresso e foi 
comentado pelo minis-
tro da Economia, Paulo 
Guedes, em entrevista 
a jornalistas após par-
ticipar de um jantar na 
segunda-feira (5) com o 
presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Segundo apurou o 
Estadão, há uma pre-
ocupação da ala polí-
tica com as restrições 
impostas por regras 
f iscais, como a regra 
de ouro (que impede a 
emissão de dívida para 
pagar despesas corren-
tes, como custeio, sa-
lários e benefícios so-
ciais) e outras amarras, 
no caso de a pandemia 
se agravar novamente.

Po r  m a i s  r e s t r i t o 
que esteja, o teto de 
g a s t o s  (m e c a n i s m o 
que l imita o avanço 
d a s  d e s p e s a s  à  i n -

f lação) tem válvulas de 
escape para situações ex-
cepcionais e permite des-
pesas fora do limite por 
meio de créditos ex tra-
ordinários. Mas o temor 
é que as demais normas 
fiscais, anuladas em 2020 
com o orçamento de guer-
ra, voltem a ser um obstá-
culo às ações de enfrenta-
mento à doença.

Sem as medidas do or-
çamento de guerra, o go-
verno precisaria compen-
sar eventuais isenções de 
tributos para importação 
de medicamentos ou teria 
dificuldade em encontrar 
fontes de receitas para 
gastos extras com saúde, 
já que as contas são defici-
tárias e qualquer despesa 
imprevista tem sido banca-
da com dívida.

O atual orçamento de 
guerra se encerra em 31 de 
dezembro de 2020, com o 
fim do estado de calami-
dade decretado pelo Con-
gresso Nacional.

“Nós já depositamos lá 
(o pacto federativo) e ago-
ra o senador Márcio Bittar 
[relator] está fazendo uma 
versão atualizada, inclusi-
ve com cláusulas que vão 

incorporar as sugestões 
da PEC [do Orçamento] 
de guerra, que foi criada 
também pelo presidente 
da Câmara junto com 
nosso ministro do TCU 
que promoveu esse jan-
tar de reconciliação”, dis-
se Guedes, em referência 
ao ministro do Tr ibu-
nal de Contas da União 
(TCU) Bruno Dantas, que 
abriu sua residência em 
Brasília para o jantar.

S e g u n d o  a p u r o u  o 
Estadão, a medida tam-
bém foi comentada em 
reuniões da equipe eco-
nômica com a missão 
d o  Fu n d o  M o n e t á r i o 
Internacional (FMI) que 
está no Brasil. Os emis-
s á r i o s  d o  o r g a n i s m o 
multilateral questiona-
ram os brasileiros sobre 
a estratégia para o caso 
de uma segunda onda.

Neste ano, as contas 
do governo devem fechar 
com déficit de R$ 817 bi-
lhões, o equivalente a 12% 
do PIB (Produto Interno 
Bruto). O rombo recorde 
está relacionado, em gran-
de parte, ao aumento de 
despesas para combater a 
pandemia da covid-19.

As medidas de restri-
ção derrubaram a ativi-
dade econômica e leva-
ram a diversas medidas 
de adiamento da cobran-
ça de impostos ,  a lém 
de gastos com o auxílio 
emergencial pago a de-
sempregados, informais 
e beneficiários do Bolsa 
Família, linhas de crédi-
to a pequenos negócios 
e benefício para os em-
pregados que tiveram o 
contrato suspenso ou 
salário reduzido.

Governo negocia 
orçamento de 
guerra para 2021 

CONGRESSO NACIONAL

PEC - A medida abriria uma brecha para o aumento de gastos no 
próximo ano com a justificativa, por exemplo, de combate à covid-19

Nós já 
depositamos 
lá e o senador 
Márcio Bittar 

está fazendo uma 
versão atualizada.

O líder do governo no 
Senado, Fernando Be-
zerra (MDB-PE), disse ao 
Estadão que a intenção 
é “estabilizar todas as 
medidas” que o governo 
poderá adotar se a doen-
ça voltar a recrudescer, 
como já vem ocorrendo 
em países da Europa.

“Se tiver uma segun-
da onda, vamos criar já 
critérios permanentes 
para o enfrentamento de 
questões orçamentárias 
em caso de calamidade”, 
disse o senador. “O Brasil 
se saiu melhor na crise 
do que se imaginou. Mas 
o tamanho da crise con-
tinua muito grande.”

Na sexta-feira passa-
da (2), Guedes já tinha 
garantido que o governo 
estaria preparado para 
reforçar os gastos em ca-
so de uma segunda onda 
da covid-19. “Se a doença 
vier, vamos furar teto. 
Mas não vamos furar o 
teto para fazer política”, 

Líder do governo aponta 
medidas contra pandemia

avisou.
Relator da PEC do pac-

to federativo, Bittar deve 
apresentar seu parecer na 
semana que vem, prova-
velmente na terça-feira (13).

Segundo Bezerra, o pa-
recer vai mostrar compro-
misso com a responsabi-
lidade fiscal. “O relatório 
vai ter diversas iniciativas 
que vão sublinhar a disci-
plina fiscal e medidas de 
austeridade para fazer fa-
ce à situação que estamos 
vivendo”, disse o senador.

Pregão Eletrônico SRP nº 11/2020
Objeto: Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de Apoio 

Logístico às Atividades de Extroversão Museológica, sob demanda, de ações expositivas e educativas do Museu 
Paraense Emílio Goeldi, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

Data de Abertura da Sessão: 19/10/2020 às 09:00h (horário de Brasília/DF). Local: www.gov.br/compras  
Edital Completo e informações adicionais no sítio oficial do Museu Goeldi link http://bit.ly/32T3Bp7

AVISO DE LICITAÇÃO

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG
MINISTÉRIO DA

CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

ENERGISA PARÁ  
TRANSMISSORA DE ENERGIA I S.A.

CNPJ nº 28.091.111/0002-50
A empresa ENERGISA PARÁ – TRANSMISSORA DE ENERGIA I S/A, inscrita 
sob o CNPJ nº 28.091.111/0002-50, torna público que recebeu da Secretaria de Es-
tado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS), através do processo 
nº 2020/0000003679, a Licença de Operação - LO nº 12417/2020 com validade até 
28/09/2025 para o empreendimento denominado Linha de Transmissão (LT) 230 kV 
SE Xinguara II - SE Santana do Araguaia C1 e C2, com aproximadamente 267 Km de 
extensão, a ser implantada no estado do Pará.

A presente licitação tem por objeto Aquisi-
ção eventual de Patch de Pericárdio Bovino 
para atender a necessidade de 12 (doze) 
meses nas clínicas, unidades de terapia 
intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e 
obstétrico da Fundação Pública Estadual 
Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHC-
GV, conforme especificações do termo de 
referência - anexo I, o qual é parte inte-
grante do edital para fornecimento nos 
prazos e condições constantes no referido 
termo. 
www.comprasnet.gov.br. 
Data de Abertura: 22/10/2020, às 09:00h 
(horário de Brasília)
Klyvia Suenny B. de Oliveira
Presidente - CPL/FHCGV

Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna

Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico Nº 93/2020
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