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EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORTE
COMANDO DA 8ª REGIÃO MILITAR
(GOV DAS ARMAS DA PROV DO 
PARÁ/1821)

Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de Telefonia Móvel 
(Serviço Móvel Pessoal - SMP), para comunicação de voz e dados, via rede 
móvel disponível nacionalmente com tecnologia digital, na modalidade 
tipo Plano corporativo Pós-pago, com fornecimento de SIMCARDs, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e 
seus anexos; Download do edital a partir de 24 / 06 / 2016, somente no site: 
www.comprasgovernamentais.gov.br – Logradouro para maiores informações: 
Comando da 8ª Região Militar, sito à Rua João Diogo nº 458, Comércio, Belém/
PA - Telefone (91) 3211-3758/ (91) 3211-3713, das 09:00 h às 12:00 h e  das
13:30 h às 17:00 h. Dúvidas através do e-mail: licitacao@8rm.eb.mil.br. Abertura 
da sessão: 06 / 07 / 2016, às 10:00 h (hora de Brasília); VALMIR PACHECO 
JUNIOR-Coronel / Ordenador de Despesas do Cmdo 8ª RM.

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 31 / 2015 - CMDO 8ª RM

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

REGIÃO FORTE DO PRESÉPIO

No Pará, mais de 56 mil 
ainda não sacaram o abono salarial; prazo acaba dia 30 

A menos de uma semana de 
se encerrar o prazo de retirada do 
abono salarial do PIS/Pasep, 56,4 
mil trabalhadores paraenses ainda 
não sacaram o benefício. Segundo 
dados do Ministério do Trabalho e 
Previdência Social, esses trabalha-
dores têm a receber, ao todo, cerca 
de R$ 50 milhões. Eles devem pro-
curar uma agência da Caixa ou do 
Banco do Brasil até o próximo dia 
30 de junho para resgatar o benefí-
cio, que corresponde a um salário 
mínimo (R$ 880). Os recursos que 
não forem sacados retornarão para 
o Fundo de Amparo ao Trabalha-
dor (FAT).

Os trabalhadores do Pará que 
ainda não acessaram o recurso 
representam 10,48% do montante 
de 538.546 identificados no Estado 
com direito a receber o abono sa-
larial do PIS/Pasep. Até o começo 

desse mês, 482.128 paraenses efe-
tuaram o saque e o valor total pago 
foi de R$ 400,2 milhões. 

Em todo o País, 1,6 milhão de 
trabalhadores ainda não retira-
ram o abono salarial - 6,8% do total 
de 23.571.664. Os Estados com o 
maior número de pessoas que não 
fizeram o saque são: Acre (29,61%), 
Distrito Federal (12,55%), Santa Ca-
tarina (11,90%), São Paulo (11,89%) 
e Mato Grosso (10,89%). O Pará sur-
ge em seguida, com a sexta maior 
margem dentre todas as unidades 
da Federação.

Têm direito ao abono salarial 
de 2015 as pessoas cadastradas no 
PIS/Pasep há pelo menos cinco 
anos; com remuneração mensal 
média de até dois salários mínimos 
durante o ano-base de atribuição 
do benefício; e que exerceram ati-
vidade remunerada durante pelo 

menos 30 dias em 2014. Além disso, 
o trabalhador tem que ter seus da-
dos informados pelo empregador 
(Pessoa Jurídica) corretamente na 
Relação Anual de Informações So-
ciais (Rais).

Antes de sacar o PIS, o trabalha-
dor deverá verificar se o benefício 
não foi depositado diretamente na 
conta. Caso contrário, deve compa-
recer com o Cartão Cidadão e senha 
cadastrada nos terminais de autoa-
tendimento da Caixa ou em uma 
Casa Lotérica. Já os participantes 
do Pasep (Banco do Brasil), após 
verificar se houve depósito na con-
ta, devem procurar uma agência do 
banco e apresentar um documento 
de identificação. Mais informações 
pela Central de Atendimento Alô 
Trabalho - 158; pelo 0800-7260207, 
da Caixa; e pelo 0800-7290001, do 
Banco do Brasil.


