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belém, terça-feira, 27 de novembro de 2018
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6,41%
ao mês.

9,46% ao ano.
Hot money 108% ao mês

TBF

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

  21/11  0,5072%
  22/11    0,5070%
  23/11    0,4839%

Over

Capital de Giro

indicadores

Selic 
(Outubo/2018)

0,55%

  24/11 0,3715%
  25/11 0,3715%
  26/11  0,3715%

Nova Poupança

  Outubro  0,40%
  Neste ano 3,55%
  Em 12 meses   4,00%

INPC/IBGE

IGP-M/FGV
  Outubro 0,89%
  Neste ano 9,26%
  Em 12 meses 10,80%

IPCA-BEléM
  Outubro 0,54%
  Neste ano 2,50%
  Em 12 meses 2,38%

IPCA/IBGE
  Outubro 0,45%
  Neste ano 3,81%
  Em 12 meses 4,56%

Moedas

ONTEM Com pra Ven da
  Co mer cial 3,922 3,922
  Paralelo 3,99 4,09
  Tu ris mo 3,837 4,057

ONTEM 
  Compra 4,443
  Ven da   4,445

Euro

20/11 21/11 22/11 23/11 26/11 

Peso argentino
ONTEM 

  Compra 0,100
  Ven da  0,100

2

1

0

20/11 21/11  22/11  23/11 26/11
NOs úlTiMOs CiNCO Dias 

0,104    0,104     0,104    0,102     0,100

NOs úlTiMOs CiNCO Dias 

 4,307   4,326  4,343    4,333   4,445

Dólar

NOs úlTiMOs CiNCO Dias

3,764 3,930 3,808 3,824 3,922

20/11 21/11 22/11 23/11 26/11

MErCADO 
Financeiro

OUrO
  Ouro na BM&F:  153,750
  Variação:   +3,19%

CDB
CDB prefixado 

de 30 dias
6,42% a.a.

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

  21/11 0,0000%
  22/11 0,0000%
  23/11  0,0000%

Tr
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E
m um dia marcado 
pela busca por dóla-
res em todo o mundo, 
a moeda a americana 

subiu, ontem,  26, 2,58% no 
Brasil, aos R$ 3,9227. Este 
é o maior valor para a di-
visa em quase dois meses, 
desde 2 de outubro, antes 
mesmo do primeiro turno 
da eleição presidencial. Foi 
o quarto avanço consecuti-

vo do dólar ante o real e a 
maior valorização diária re-
gistrada desde 18 de maio 
de 2017. O dólar subiu mais 
de 8% naquele dia, batizado 
de “Joesley Day”, devido à 
delação de Joesley Batista, 
da JBS, envolvendo o presi-
dente Michel Temer.

Após o fechamento do 
mercado de câmbio, o Ban-
co Central decidiu agir e 
anunciou a oferta de US$ 2 
bilhões para hoje (terça).

O dólar chegou a abrir a 

sessão em baixa ante o real 
ontem, mas à tarde iniciou 
um processo de alta que se 
acelerou após as 15h30. Se-
gundo operadores do mer-
cado de câmbio, o fôlego 
global da moeda america-
na ganhou impulso em re-
lação ao real em função de 
um movimento de bancos, 
que foram aos negócios em 
busca de dólares.

A procura seria uma an-
tecipação aos movimentos, 
comuns em meses de de-
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ES Dólar alcançou 
o maior valor em 
quase dois meses, 
pressionado pela 
instabilidade 
nos mercados 
externos, que 
fez aumentar 
a procura pela 
moeda a secretaria Municipal 

de Finanças (sefin) es-
tendeu até 30 deste mês 
o prazo para contribuin-

tes se regularizarem 
junto ao fisco municipal, 

por meio do Programa 
de Regularização incen-
tivada (PRi). Os débitos 
consolidados relativos 

aos créditos tributários 
e não tributários podem 

ser negociados online 
ou presencialmente, nos 
postos do atendimento 

da sefin. Os pagamentos 
à vista tem desconto de 

70% sobre juros e multa; 
em até três parcelas, o 
desconto é de 50%. as 
dívidas podem ser par-

celadas em até 24 vezes, 
com descontos propor-
cionais. O contribuinte 

pode fazer a negociação 
diretamente no site da 

sefin  (www.belem.pa.
gov.br/sefin), durante 

toda a semana, incluin-
do sábados e domingos. 

a partir de seis parce-
las, o atendimento deve 
ser nos postos da sefin 

na praça das Mercês; na 
Estação Cidadania do 

shopping Pátio Belém; 
no Posto Bel Fácil, no 

Parque shopping e nos 
postos da secretaria 

em icoaraci; e também 
em Mosqueiro, das 

8h30 às 16h.

Sefin amplia 
prazo para 

negociação

tributos

zembro, de remessa de di-
videndos de multinacionais 
às matrizes no exterior e de 
retorno de fundos a seus 
países de origem, para o ba-
lanço de fim de ano.

O Banco Central apenas 
observou a alta do dólar, que 
se intensificou no fim do 
dia. Mas após o fechamen-
to da sessão, o BC anunciou 
dois leilões de linha - ope-
rações em que a instituição 
vende dólares com o com-
promisso de recomprá-los 
no futuro - para esta terça-
feira. No total, o BC vai ofer-
tar às instituições financei-
ras US$ 2 bilhões. Na prática, 
a oferta ao mercado é de “di-
nheiro novo”, para acalmar 
as cotações.

BC vai intervir 
após dólar bater 
em r$ 3,92

CâMBIO

MErCADO -  após o fechamento, o BC resolveu agir e anunciou a oferta de 
Us$ 2 bilhões para hoje, para contar a demanda pela moeda norte-americana

Brasília e são Paulo
AgênciA EstAdo

A União, por intermédio do Instituto Evandro Chagas/SVS/MS, 
através de seu pregoeiro abaixo identificado, torna público que fará 
realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo 
menor preço/lance, para a aquisição de insumos de uso laboratorial, 
para atender as Seções de Bacteriologia, Hepatologia, Meio Ambiente 
e Patologia do Instituto Evandro Chagas, cuja abertura dar-se-á às 
14:00 h (Brasília), do dia 06.12.2018.

Informa ainda que o edital poderá ser extraído gratuitamente pela 
internet, através do site www.comprasnet.gov.br.

Quaisquer esclarecimentos adicionais poderão ser prestados 
pela CPL do IEC, sito à rodovia BR-316, km 7, s/nº, bairro: Levilândia, 
Ananindeua-PA, ou pelo fone: (91) 3214-2210/2257.

DANIEL PORTAL CANTANHEDE
Pregoeiro-IEC-SVS-MS

PREGÃO ELETRÔNICO IEC - 108/2018

SECRETARIA DE 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
INSTITUTO EVANDRO 
CHAGAS
COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
SAÚDE

A Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal da Universidade 
Federal do Pará torna público que estão abertas, no período de 
26/11/2018 a 30/11/2018, as inscrições ao Processo Seletivo Simplificado 
para preenchimento de vaga de Professor Visitante, para o Instituto de 
Ciências Biológicas Programa de PósGraduação em biologia de Agentes 
Infecciosos e Parasitários, para o tema: Nanobiotecnologia aplicada 
aos Virus e Bactérias - Sub-área em Teranóstica de agentes virais e 
bacterianos; e no período de 26/11/2018 a 05/12/2018, para o Instituto de 
Ciências da Educação, para o tema: Educação. 
O Edital está disponível na página da PROGEP: www.progep.ufpa.br.

Belém (PA), 26 de novembro de 2018
Raimundo da Costa Almeida 

Pró-Reitor de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal em exercício

AVISO DE EDITAL

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
PARÁ MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

A Embrapa Amazônia Oriental torna público a retificação da data de abertura da Tomada de Preços 001/2018 
referente à Reforma e Adequação da Infraestrutura Física do Laboratório de Agroindústria da Embrapa Amazônia 
Oriental. Onde se lê 07/12/2018 às 10:00 horas( Horário Local de Belém ), leia-se 13/12/2018 as 10:00 horas 
(Horário Local de Belém. As demais cláusulas ficam inalteradas. O motivo do adiamento: Adequação conforme 
artigo 39, Inciso 2 da Lei 13.303/2016.

Maiores informações poderão ser obtidas pelos telefones (91) 3204-1020 e (91) 992037897 com André 
Nascimento ou Stélio Silva (presidente da Comissão).

AVISO DE RETIFICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 001/2018
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA, PECUÁRIA

E ABASTECIMENTO

Leilão Público INSS/GEXBEL/PA nº 02/2018
A Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

em Belém, no estado do Pará, nos termos dos parágrafos primeiro 
e segundo do artigo 14 da Lei nº 11.481, de 31/05/2007, leva ao 
conhecimento dos interessados que em sessão pública designada para o 
dia 13 de Dezembro de 2018, às 10:00 horas, na Avenida Nazaré, nº 79, 6° 
andar, na cidade de Belém/PA, a comissão de Leilão receberá propostas 
para venda dos seguintes imóveis de propriedade do Fundo do Regime 
Geral de Previdência Social:

Endereço Área (m²) Tipo Preço mínimo à 
vista (R$)

Valor da 
caução (R$)

Av. Nazaré. N° 
133/145, Nazaré, 
Belém/PA

9.212,57 Prédio 16.962.500,00 848.125,00

Rua Senador 
Manoel Barata, 
n° 869, Campina, 
Belém/PA

7.306,00 Prédio 10.535.000,00 526.750,00

A venda dos imóveis poderá ser à vista ou a prazo.
O Edital do Leilão e seus anexos, contendo as condições de 

venda dos imóveis, bem como outros esclarecimentos, encontram-se à 
disposição dos interessados, gratuitamente, no endereço Avenida Nazaré, 
n° 79, 2°  andar, na cidade de Belém/PA, das 9:00horas às 16:00  horas, 
de segunda a sexta-feira, bem como no site www.previdencia.gov.br 

Para participar do Leilão Público os interessados deverão recolher 
à Caixa Econômica Federal – CAIXA, até 1 (um) dia útil antes da data 
designada para o recebimento das propostas, a título de caução, a 
importância, em reais e a vista, correspondente a 5% (cinco por cento) do 
valor mínimo estabelecido para o imóvel pretendido. A autorização para o 
recolhimento da caução deve ser solicitada até as 12 horas do dia 11 de 
Dezembro de 2018, no endereço acima mencionado. 

Atenciosamente,
Belém/PA, 28 de Novembro de 2018

WILSON DE MORAIS GABY
Gerente Executivo do INSS em Belém

AVISO DE LICITAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE 
IMÓVEIS DO FUNDO DO REGIME GERAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL MEDIANTE LEILÃO PÚBLICO

INSTITUTO 
NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL

MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL

Objeto: Registro de Preços para fornecimento de gêneros alimentícios a fim de atender as 
necessidades de alimentação na Estação Cientifica Ferreira Penna do Museu Paraense Emílio 
Goeldi, durante as escalas de serviço. Abertura: 10/12/2018, às 11:00 horas (horário de Brasília). 
Informações adicionais no Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG,  na Av. Magalhães Barata, 376 – São 
Braz – Belém/Pará, e no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 12/2018

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,

INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

dilsonjunior
Destacar




