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política
Poder, política & mercado

O ministro de Minas e
Energia, Fernando Bezerra,
se reuniu com o presidente
Michel Temer na segunda.
Oficialmente, a privatização
da Eletrobrás. A sós, a
fritura no cargo.

Ninguém quer...

arquivo o liberal

A dois

Com Walmor Parente, Tadeu Pinto, Elizabeth Paiva e Henrique Barbosa

Com cela-dormitório no
Presídio da Papuda desde
junho, o deputado Celso
Jacob (PMDB-RJ) gastou
R$ 41 mil da cota para
divulgação de atividades
desde então.

brasília
Agência Estado

Proposta pelo senador
Renan Calheiros (PMDB-AL)
e vista como retaliação ao
Ministério Público, a CPI
dos Supersalários do MP e
Judiciário “subiu no telhado”.

...encrenca

Papuda News
Vou choooraaar
Um gerente do banco Santander de uma agência do
Setor Bueno, bairro nobre em Goiânia, é suspeito de
uma fraude milionária contra clientes com contas
abastadas, entre eles artistas: uma conhecida dupla
sertaneja da região e até o cantor Leonardo. O bancário
- que há semanas não comparece na agência - é suspeito
de sacar altos valores com falsificação de assinaturas. O
prejuízo é estimado em R$ 16 milhões. Há citações de
saques de R$ 70 mil, R$ 200 mil e até de R$ 1 milhão.
A Coluna teve acesso a um dos mais de 20 Boletins de
Ocorrência lavrados no 4º DP. A Polícia informa que as
investigações avançaram e que o gerente vai prestar
depoimentos nos próximos dias.

Do caixa
“A instituição informa que tem interesse na
identificação de responsáveis e apoiará integralmente
a investigação pelos órgãos de segurança pública”,
resumiu o Santander.

Sob a lei

Você leu

O deputado Fábio Ramalho
(PMDB-MG) aproveitou
as regalias de interino na
presidência da Câmara. Na
quarta passada, decolou de
jatinho para Belo Horizonte.

Segóvia esteve com Sarney há
meses e ouviu do veterano - que
saiu da política mas não deixou
o Poder - que seria o escolhido
na sucessão de Leandro
Daiello. Também ascendeu
com o apoio do ministro da
Justiça, Torquato Jardim. A
coluna antecipou o nome do
delegado dia 15 de setembro.

Delegado & Bigode
Seria exagero dizer que o
delegado Fernando Segóvia
é o homem da base de
Michel Temer no comando
da Polícia Federal, mas não
é errado afirmar que ele
assume a direção da polícia
mais prestigiada do País
com o aval da classe política
- e em especial, não recebeu
“bola preta” do PMDB de
Temer. Ele foi apadrinhado
de José Sarney.

Afago e desabafo
A pré-candidatura da deputada
Manuela D’Ávila (PCdoB-RS) à
Presidência dividiu o aliado
PT. A presidente da legenda,
Gleisi Hoffmann, a celebrou
como “grande quadro político”.
O líder do PT no Senado,
Lindbergh Farias (RJ), resumiu:
“Acho um erro”.

O requerimento de criação
da CPI, assinado por 44
senadores, foi lido pelo
presidente Eunício Oliveira
dia 27 de setembro. Mas até
hoje nenhum partido indicou
integrantes.

Deu de sonsa
A Procuradora Geral da
República, Raquel Dodge,
deu uma de sonsa e cabe ao
Congresso Nacional cair ou não
nessa. Ela poderia se dizer sob
suspeição para se posicionar
contra a PEC 412/2009 que
dá autonomia orçamentária
e administrativa à Polícia
Federal. Dodge representa a
categoria dos procuradores
que, declaradamente, disputa
o poder de inquérito com
delegados, inclusive com
lobbies na Câmara e Senado.

Retardatários
Três tribunais regionais
eleitorais - Acre, Paraíba e Rio
Grande do Sul - ainda não
enviaram a folha de pagamento
dos magistrados ao Conselho
Nacional de Justiça. Em agosto,
a presidente do CNJ, ministra
Cármen Lúcia, assinou Portaria
que obriga os tribunais a
divulgarem os vencimentos de
seus integrantes.

Sem previsão
À Coluna, a assessoria do
CNJ posicionou que todos
os tribunais de Justiça e
superiores já enviaram
os contracheques dos
magistrados, mas não prevê
como, nem quando, esses
dados serão divulgados
conforme determinou Cármen
Lúcia há três meses.

Xerifado em festa
Procuradores de todo o País
passaram 5 dias no luxuoso
Enotel Resort & Spa, em Porto
de Galinhas (PE). Com o tema
curioso “O MPF na defesa da
Ordem Econômica”, o evento
teve carnaval fora de época,
degustação de vinho e treino
funcional na praia.

Vergonha alheia
do choro do
ex-deputado
Henrique
Eduardo Alves
no depoimento
à Justiça.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE
BARROS BARRETO

TCU pede paralisação
de onze obras no País
O Tribunal de Contas da
União (TCU) recomendou ao
Congresso Nacional a paralisação de 11 obras de infraestrutura, por conta de irregularidades
graves encontradas em contratos firmados nesses empreendimentos. Ao todo, foram analisados projetos que somam R$
26,2 bilhões. Segundo o tribunal, seus apontamentos resultaram em economia de R$ 3,52
bilhões aos cofres públicos.
Por lei, não cabe ao TCU
determinar suspensões de
obras, mas recomendá-las ao
Congresso, que faz a avaliação
final. Essas recomendações
fazem parte do levantamento
Fiscobras 2017, que reuniu 94
auditorias feitas por auditores
da corte de contas.
Na área de transportes, as
obras são a adequação da travessia urbana em Juazeiro, na
Bahia; obras na BR-040/RJ (subida da Serra de Petrópolis),
no Rio; os corredores de ônibus da Radial Leste(trechos
1 e 2), em São Paulo; o BRT de
Palmas, em Tocantins, e as
obras da BR-235/BA (km 282,0
a km 357,4) na Bahia.
O tribunal pede ainda a paralisação de obras em trechos
do Canal do Sertão de Alagoas; da construção da fábrica
de Hemoderivados e Biotecnologia em Pernambuco; da
construção da Vila Olímpica
de Parnaíba (PI); da construção
do centro de processamento final de imunobiológicos no Rio;
e da usina nuclear de Angra III,
também no Rio.
A corte analisa ainda propostas de recomendação de
paralisação para três obras:
canal adutor Vertente Litorânea (PB), ampliação de capacidade da BR-290 (RS) e construção do Rodoanel de São Paulo,
no trecho norte.
No caso da construção da Refinaria Abreu e Lima, em Recife,
o contrato de terraplenagem do
projeto da Petrobrás foi alvo de
retenção parcial de valores.

FALHAS
Entre as 94 auditorias, a
maioria das falhas (23) encon-

tradas está atrelada a projetos inexistentes, deficientes
ou desatualizados. O TCU
encontrou ainda 19 casos de
superfaturamento, 18 de descumprimento do cronograma
físico-financeiro do objeto; e
15 com aditivos irregulares, injustificados ou não celebrados.
Os outros 18 casos envolvem
uma série de irregularidades
na execução do contrato.
No Fiscobras 2016, das 126
obras fiscalizadas, em 77 foram detectados indícios de
irregularidades consideradas
graves, o que equivale a 61%
do total de objetos auditados.
Na edição de 2017, das 94
ações de controle, foram 72
- o equivalente a 76% das auditorias realizadas.
O levantamento realizado
pelo TCU será enviado à Comissão Mista do Orçamento,
para definição dos aportes
que serão incluídos na Lei
de Diretrizes Orçamentárias
do ano que vem. Em 2017, o
tribunal analisou R$ 26,2 bilhões de uma dotação total de
R$ 81,4 bilhões.
Do total analisado, 45% estão atrelados a projetos da área
de transportes, seguidos por
empreendimentos de energia,
saneamento, educação e urbanismo, entre outros.

FUNDO
O TCU fará uma auditoria sobre a gestão do Fundo
Amazônia pelo BNDES. A investigação atende a pedido
do deputado ruralista Alceu
Moreira (PMDB-RS), presidente da Comissão Parlamentar
de Inquérito que investiga a
atuação da Funai e do Incra. O
Fundo Amazônia, criado em
2008, usa, basicamente, recursos captados fora do País para
bancar ações sociais em defesa
da Amazônia e povos indígenas. Segundo o TCU, até 30 de
junho haviam sido captados
R$ 2,8 bilhões - 97,4% repassados pela Noruega, 2,1% pela
Alemanha e 0,5% pela Petrobrás. A CPI pediu ao TCU que
analise itens como contratos
firmados entre BNDES e doadores e também com ONGs; e
economia, eficiência e eficácia
na gestão de recursos.

mais

TRF mantém aval de Assembleias
O Tribunal Regional Fede-

ral da Primeira Região (TRF-1)
formou maioria de votos para
manter a decisão da Assembleia Legislativa do Estado de
Mato Grosso, que determinou
a soltura e a devolução do
mandato do deputado estadual Gilmar Fabris (PSD), preso em setembro sob suspeita
de obstrução da Justiça. O
julgamento foi interrompido
por um pedido de vista da
desembargadora Monica Sifuentes. Embora o julgamento

da 2ª Seção do TRF-1 seja de
um caso específico, ele pode
criar jurisprudência para que
outras cortes avaliem que
as Assembleias Legislativas
possuem a mesma prerrogativa do Congresso Nacional,
de revisar medidas cautelares determinadas pelo Poder
Judiciário. O julgamento foi
interrompido por um pedido
de vista da desembargadora
federal Monica Sifuentes. De
um total de cinco votos possíveis, já há três votos.

AVISO DE LICITAÇÃO
O COMPLEXO HOSPITALAR UFPA-EBSERH - UNIDADE HOSPITAL
BETTINA FERRO DE SOUZA, através de seu Pregoeiro, designado pela
Portaria nº 156, de 28 de junho de 2017, do Dr. Paulo Roberto Alves
de Amorim, Superintendente do Complexo Hospitalar UFPA-EBSERH,
situado na Rua dos Mundurucus, 4487, torna público aos interessados
que realizará processos licitatórios na modalidade Pregão Eletrônico, do
tipo menor preço por item, conforme descrito abaixo:
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 014/2017 – OBJETO: AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTO YAG LASER DO HUBFS (Conforme anexo I do Edital)
- Data da Abertura: 22/11/2017 – Horário: 09: 30 h (Horário de Brasília).
OBS: O Edital encontra-se acessível no Site: www.comprasnet.gov.br
Belém (Pa), 09 de novembro de 2017
PAULO ESTÊVÃO LOPES DE SOUZA
Pregoeiro

MuSEu PARAEnSE EMíLIO GOELDI - MPEG

Ministério dA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

MUSEU PARAENSE
EMÍLIO GOELDI - MPEG

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
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AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2017
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da complementação da construção do Centro
de Exposições Eduardo Galvão do Museu Paraense Emílio Goeldi. Data de Abertura (inalterada): 22/11/2017,
jVKPLQ KRUiULRORFDO 2HGLWDOUHWL¿FDGRHQFRQWUDVHQRVtWLR www.comprasgovernamentais.gov.br.
,QIRUPDo}HV DGLFLRQDLV QR 0XVHX 3DUDHQVH (PtOLR *RHOGL03(* QD $Y 0DJDOKmHV %DUDWD  ±
6mR%UD]±%HOpP3DUi

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO DA ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS EM ABAETETUBA-PA

Tomada de Preços, do Tipo Menor Preço, nº 01/2017

A Superintendência de Infraestrutura e Serviços - GIS, informa que venderá 01 (uma) unidade residencial
desocupada e 29 (vinte e nove) ocupadas, localizadas no conjunto residencial da Eletronorte em Abaetetuba
no Estado do Pará, por meio do Aviso de Licitação, CONCORRÊNCIA Nº CP-GISB 17.001/2017. A Modalidade
da alienação será Concorrência do Tipo “Maior preço”. Para os empregados interessados em participar, o Edital
contendo mais informações pode ser acessado a partir do link http://webserver.eln.gov.br/licitacaoInternet/Pages/
DetalheEdital.aspx?edital=CP17001017.

Objeto: Contratação de Empresa Especializada, para a Execução da Obra de Reforma e Adaptação da Sala
que abriga a Coleção de Obras Raras do MPEG, mediante o regime de empreitada por preço global.
Abertura: 27/11/2017, às 10:00h (horário Local). Informações adicionais no Museu Paraense Emílio Goeldi, na
Av. Magalhães Barata, 376 – São Braz – Belém/Pará, e no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

Superintendência de Infraestrutura e Serviços

