
8 gerais Belém, quinta-feira, 20 de dezemBro de 2018

O Congresso Nacional 
aprovou ontem o Or-
çamento da União 

para 2019, com receitas e 
despesas para o primeiro ano 
do mandato do futuro presi-
dente Jair Bolsonaro. Agora, 
o texto vai a sanção presiden-

cial. A proposta prevê recei-
tas e despesas no total de R$ 
3,381 trilhões.

O salário mínimo previsto é de 
R$ 1.006, conforme valor proposto 
pelo governo em agosto, quando o 
projeto foi enviado ao Legislativo. 
O valor definitivo para 2019, no 
entanto, só será oficializado em 
decreto editado pelo governo em 
primeiro de janeiro.

O novo salário, por lei, é cal-
culado a partir de uma fórmula 
que leva em conta o crescimento 
do PIB e a variação da inflação 
pelo INPC. Atualmente, o piso 
nacional está em R$ 954.

Como estimado pelo Mi-
nistério da Fazenda antes de o 
projeto chegar ao Congresso, o 
valor máximo para o déficit das 
contas públicas será de R$ 139 

bilhões (1,9% do Produto Inter-
no Bruto).

O maior gasto será com a 
Previdência, tema de reforma 
que deverá ser debatida logo no 
início do governo Bolsonaro. A 
previsão de gastos com a Previ-
dência é de R$ 637,9 bilhões.

Segundo relatório do senador 
Waldemir Moka (MDB-MS), a 
despesa com “manutenção e 

desenvolvimento do ensino” é 
de R$ 101,3 bilhões. Já o gasto 
com “ações e serviços públicos 
de saúde (ASPS)” prevê gastos da 
ordem de R$ 120,4 bilhões.

Os gastos de pessoal com os 
poderes Legislativo, Judiciário e 
Executivo, inclusive Defensoria 
Pública da União (DPU) e do Mi-
nistério Público da União (MPU), 
são da ordem de R$ 351,3 bilhões.
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EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DE BELÉM

Pregão Eletrônico nº 21/2018
OBJETO: Aquisição de material de consumo odontológico de uso 
duradouro para o HGeBe
ABERTURA: Às 9:00 horas do dia 07 de janeiro de 2019.
EDITAL: À disposição no site www.comprasgovernamentais.gov.br a partir do 
dia 24/12/2018
INFORMAÇÕES: (91) 3289-8080 / licitacoes.hgebe@gmail.com

GALVANE TEIXEIRA GOMES – Cel
Ordenador de Despesas do H Ge Be

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

Pregão Eletronico SRP nº 137/GAP-BE/2018
Pregão Eletrônico SRP nº 137/GAP-BE/2018, tipo: Menor Preço. OBJETO: 
aquisição de Gêneros Alimentícios tal como, frios, polpas de frutas e 
laticínios, conforme Edital e anexos. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
às 10:00h (horário de Brasília), do dia 9 de janeiro de 2019, Entrega das 
Propostas: a partir de 20 de dezembro de 2018. Edital: Disponível no site: 
www.comprasnet.gov.br. Maiores informações através dos Fone/fax: (91) 3204–
9121/3204–9689/3243-1707.

ANTONIO CRISTIANO DE LIMA TEIXEIRA Ten Cel Int
Ordenador de Despesas do GAP-BE

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO 
DE BELÉM MINISTÉRIO DA 

DEFESA

Pregão Eletrônico nº 8/2018 – SRP – 53º BIS
O Pregoeiro designado e autorizado pelo Sr Ordenador de Despesas do 53º 

Batalhão de Infantaria de Selva (53º BIS), torna público aos interessados que 
às 14:30h (horário de Brasília) do dia 07/01/2019, será realizada a Licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico-SRP, objetivando contratação de empresa(s) para 
execução direta de serviços de dedetização geral (desinsetização, desratização e 
descupinização), limpeza geral de caixas d′água, limpeza geral de fossas sépticas 
e caixa de gordura, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, 
afim de atender as necessidades do 53º Batalhão de Infantaria de Selva. 

O Edital encontra-se disponível a partir do dia 20/12/2018, na segunda-feira das 
14:00h às 19:00h, e de terça-feira a sexta-feira das 09:30h às 12:30h (Horário de Brasília), 
na Seção de Aquisição, Licitações e Contratos do 53º Batalhão de Infantaria de Selva e 
no site www.comprasgovernamentais.gov.br – consulta – licitações-aviso de licitação – 
informar o número da Licitação (08/2018) e código da UASG (160167). Podendo ainda 
ser solicitado pelo e-mail: pregoeiro53bis@gmail.com. Entrega das propostas a partir 
de 20/12/2018 às 09:30h no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das 
propostas: dia 07/01/2019 às 14:30h no site www.comprasgovernamentais.gov.br

ALEXANDRE RIBEIRO PEIXOTO DOS SANTOS – Ten Cel 
ORDENADOR DE DESPESAS DO 53º BIS

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

53º BATALHÃO DE 
INFANTARIA DE SELVA

AVISO DE VENDA 

MINISTÉRIO DA 
FAZENDA

Edital de Leilão Público nº 1029/2018/CPA BE 1º Leilão
Edital de Leilão Público nº 1001/2019/CPA BE 2º Leilão

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, por meio da Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e 
Imóveis - GILIE/BE, torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado 
o preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação 
em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes 
de Alienação Fiduciária, discriminados no Anexo II do Edital. O Edital de Leilão Público - 
Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente Aviso de Venda, estará à disposição 
dos interessados, no período de 21/12/2018 até 07/01/2019 , no primeiro leilão,  e de 
11/01/2019 até 22/01/2019, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA 
situadas no estado do Pará, na Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis - GILIE/BE 
localizada à Av. Governador José Malcher, nº 2725, 1º andar, bairro São Braz, Belém/PA e 
no escritório do Leiloeiro Sandro de Oliveira, situado à Rodovia Br 316, Km 18, nº 20- Bairro 
Almir Gabriel Marituba/PA, em horário comercial. O Edital do 1º e 2º Leilão estarão disponíveis 
, também, a partir do dia 21/12/2018 e 11/01/2019, respectivamente, no endereço eletrônico 
www.caixa.gov.br/ximoveis. Os interessados que desejarem contar com financiamento, ou 
utilizar recursos do FGTS, deverão dirigir-se às Agências da CAIXA, em tempo hábil para 
inteirar-se das condições gerais. O  1º Leilão realizar-se-á no dia 07/01/2019, às 11:00 horas 
no Auditório da SR Norte Pará - Avenida Governador José Malcher, nº 2725, 1º andar, Bairro: 
São Braz, Belém/PA, na presença dos interessados ou seus procuradores que comparecerem 
no ato. Os lotes remanescentes não vendidos no 1º Leilão, serão ofertados no 2º Leilão no 
dia 22/01/2019 , às 11:00 horas  no Auditório da SR Norte Pará -  Avenida Governador José 
Malcher, nº 2725, 1º andar, Bairro: São Braz, Belém/PA, na presença dos interessados ou 
seus procuradores que comparecerem no ato.

GERÊNCIA DE FILIAL/GILIEBE


