
4 gerais Belém, sexta-feira, 26 de aBril de 2019

Passageiros que embar-
cam e desembarcam no 
Aeroporto Internacio-

nal de Belém já começaram 
a receber informações sobre 
a nova sistemática de despa-
cho de malas de mão em voos 
nacionais. A medida vale nos 
terminais Juscelino Kubitschek 
(Brasília), Afonso Pena (Curiti-
ba), Viracopos (Campinas/SP) 
e Aluízio Alves (Natal). 

Em nove terminais - incluin-
do o de Belém, de 17 de abril 
a 1º de maio - as companhias 
aéreas orientam os passageiros 
acerca das normas em vigor, 
que estabelecem como padrão 
da mala de mão: 55 centíme-
tros de altura, 35 centímetros 
de largura e 25 centímetro de 
profundidade, com até 10 qui-
los. O início da triagem das 
malas no Aeroporto de Val-de-
Cães se dará em 2 de maio.

No Aeroporto de Belém, 

técnicos medem a bagagem 
de mão de passageiros utili-
zando um recipiente com as 
medidas adotadas. 

Mais dois terminais no País 
irão orientar os passageiros so-
bre a medida no mês de maio. 
A partir desta quinta-feira (25), 
nos quatro aeroportos onde a 
medida já vigora, as bagagens 
acima do tamanho padrão se-
rão despachadas e sujeitas à 
cobrança pelo serviço. 

As bagagens de mão fora do 
padrão passarão a ser obriga-
toriamente despachadas em 
15 terminais do Brasil até 23 
de maio. A medida, segundo 
a Associação Brasileira das 
Empresas Aéreas (Abear), 
pretende agilizar o fluxo de 
clientes nos locais de embar-
que e evitar atrasos. Para isso, 
é necessário que os passagei-
ros verifiquem se o peso e ta-
manho das bagagens estão de 

acordo com o padrão estipula-
do pelas companhias.

O valor da bagagem despa-

chada oscila entre R$ 59,00 e 
R$ 220,00 nas quatro compa-
nhias que voam para Belém 

– Latam, Gol, Azul e Avianca 
Brasil. Reclamações por meio 
do site consumidor.gov.br.

Aéreas divulgam padrão
EmprEsas divulgam no aEroporto dE val-dE-cãEs novas mEdidas E pEso máximo das malas dE mão

Bagagem 

  Passageiros são alertados ao embarcar para o tamanho da bagagem de mão que podem levar sem pagar taxas 
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Objeto: Registro de preços para Contratação de pessoa jurídica para 
realização de serviços, sob demanda, de Impressão Gráfica Institucional 
e de Publicações Científicas para a divulgação das atividades do Museu 
Paraense Emílio Goeldi. Abertura: 16/05/2019 às 10:00h (horário de 
Brasília/DF). Edital completo e informações adicionais no Museu Goeldi situado 
na Av. Magalhães Barata, 376 São Braz – Belém/Pará Fone: 3182-3256 e no 
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 02/2019

MUSEU 
PARAENSE 
EMÍLIO 
GOELDI - 
MPEG

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,

INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

Pregão Eletrônico nº 3/2019
OBJETO: Pregão Eletrônico, sob o Sistema de Registro Preços para aquisição 
de material de manutenção de bens imóveis para atender as necessidades das 
Organizações Militares apoiadas pelo Centro de Intendência da Marinha em Belém 
(CeIMBe). DATA DA ABERTURA: 09/05/2019, às 09:30h (horário de Brasília), no 
endereço www.comprasnet.gov.br, onde está disponibilizado o EDITAL.

AVISO DE LICITAÇÃO

MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE INTENDÊNCIA 
DA MARINHA EM BELÉM MINISTÉRIO DA 

DEFESA
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