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OBJETO: Aquisição de peças para manutenção de bombas costais motorizadas.O Pregoeiro,
no uso de suas atribuições legais, torna público e para conhecimento das licitantes e de quem
mais interessar possa, que devido à alteração do edital, e que a mesma influencia na
elaboração da proposta a sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará
aberta até às 09:00 horas do dia 07/10/2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Informa ainda, que o detalhamento das alterações encontra-se no sítio da Prefeitura Municipal
de Uberlândia no link Licitações e no portal www.comprasgovernamentais.gov.br, que será
republicado com as devidas alterações, nos termos do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/
1993.Uberlândia, 22 de setembro de 2020.ROGER WUDSON RODRIGUES DIAS.Pregoeiro
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Conab avalia que Brasil 
terá 2ª maior safra de café
 | ESTIMATIVA É DE 61,6 MILHÕES DE SACAS ESTE ANO, AUMENTO DE 25% EM RELAÇÃO A 2019

 � AGÊNCIA BRASIL

O 3º Levantamento da 
Safra 2020 de Café, 
divulgado nesta terça-

-feira (22), em Brasília, pela 
Companhia Nacional do Abas-
tecimento (Conab), foi estima-
do em 61,6 milhões de sacas 
beneficiadas, de 60 quilos, dos 
tipos arábica e conilon, o que 
representa aumento de 25% 
em relação ao ano passado. 

Segundo a Conab, será a 
segunda maior safra brasilei-
ra de todos os tempos, atrás 
apenas da colheita de 2018, 
quando a produção chegou a 
61,7 milhões e a de arábica, a 
47,5 milhões de sacas. A área 
total é estimada em 2,2 milhões 
de hectares.

Enquanto a produção de 
café conilon enfrentou condi-
ções climáticas desfavoráveis 
no Espírito Santo, durante a 
fase de floração da cultura, o 
que determinou a queda de 
5,1% na produção nacional, 
prevista em 14,3 milhões de 
sacas, o grande destaque des-
ta safra é o café arábica, com 
produção estimada em 47,4 
milhões de sacas.

Nesse caso, o crescimento 
será de 38,1% na comparação 
com 2019. A marca é próxima 
ao recorde de 47,5 milhões de 
sacas alcançado na bienali-
dade positiva anterior (2018). 
Neste ano, o clima foi favorável 
nas fases de floração e frutifi-
cação.

 � PRODUTORES

Minas é o maior produtor 
de café do país e deve colher 
33,5 milhões de sacas, 36,3% 
a mais que no ano passado, 
sendo 99,1% de arábica e 0,9% 
de conilon. Para o Espírito 
Santo, maior produtor nacional 
de conillon, a estimativa é de 
13,6 milhões de sacas, com 
aumento de 49,1% para o café 
arábica (4,5 milhões de sacas).

São Paulo deve colher 6,2 
milhões de sacas de arábica e 
a Bahia, 4,1 milhões, com ex-
pansão de área em produção, 
áreas irrigadas e clima mais 
favorável. Nos outros estados, 
como Rondônia, a previsão é 
de 2,4 milhões de sacas de 
conilon, enquanto no Paraná, 
de 937,6 mil sacas de arábica. 
Das lavouras do estado do Rio 
de Janeiro devem sair 346 mil 

2020

sacas de arábica; de Goiás, 
240,5 mil sacas também de ará-
bica e, de Mato Grosso, 158,4 
mil sacas de conilon.

 � QUEDA NAS 
EXPORTAÇÕES

O dólar em alta elevou os 
preços do café mesmo nesta 
safra de bienalidade positiva. 
Segundo a Conab, as exporta-
ções, no entanto, estão ligeira-
mente menores que as do ano 
passado. 

Em agosto de 2020, o Brasil 
exportou 3,3 milhões de sacas 
de café, receita de R$ 2,1 bi. 
A marca representa uma que-
da de 3,3% em volume, mas 
aumento de 25% em reais em 
relação a agosto de 2019.

O total de café exportado de 
janeiro a agosto de 2020 foi de 
26,4 milhões de sacas, volume 
3,0% menor que no mesmo 
período de 2019.O cenário 
de preços elevados motivou o 
produtor a vender boa parte da 
safra antecipadamente.
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