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Destaque do dia

Sábado, 21 de janeiro de 2017

Temer começa escolha de
substituto do ministro Teori
Pedro Ladeira - 27.oct.2016/Folhapress

Presidente tente a
esperar Cármen Lúcia
decidir quem será
o novo relator dos
casos da Lava Jato

Incerteza sobre a Lava Jato no STF
Cotados para a vaga que será decidida por Temer

Um dia após a morte do
ministro Teori Zavascki, o
presidente Michel Temer ini21KR401
ciou as tratativas para esco2.0
lher um substituto ao cargo
que ficou vago no plenário
22.0
do Supremo Tribunal Federal.
A indicação, porém, causou divergência no núcleo do
governo e o presidente cogita
anunciar o nome apenas depois que a presidente do STF,
Cármen Lúcia, decidir quem
assumirá o lugar de Teori na
relatoria da Lava Jato.
A aliados Temer disse que o ■Ministro Teori Zavascki, morto em acidente aéreo,
xadrez o deixaria mais con- era o relator da Operação Lava Jato no Supremo
fortável e o blindaria de especulações sobre o Planalto
mandatos e Secretário de
dívidas da União com o Rio.
querer interferir no caso.
Grace negou ainda que te- Justiça de 2007 a 2010.
Apesar disso, Eliseu PadiHá ainda um grupo no golha (ministro da Casa Civil) e nha conversado com Temer
Moreira Franco (secretário de sobre a possibilidade de ser verno que defende que Temer só indique em meados
Parcerias de Investimentos) ela a substituta de Teori.
Além de Grace e Moraes, de fevereiro, após a eleição
defendem celeridade no
processo, enquanto Grace que se movimenta desde o da presidência do Senado e
Mendonça (Advocacia-Geral governo de Dilma Rousseff do comando da Comissão de
da União) e Alexandre de para assumir uma cadeira no Constituição e Justiça, onde o
Moraes (Justiça), ambos co- STF, auxiliares de Temer afir- nome precisa ser aprovado.
Embora um novo ministro
tados para o STF, dizem que mam que o ex-procurador
ainda não é hora da escolha. do Ministério Público de São herde os casos do antecessor,
“É um momento de dor e Paulo Luiz Antônio Marrey segundo a reportagem apurou, Cármen Lúcia deve sorconsternação. Não é hora de está cotado para a vaga.
Ligado a tucanos como o tear a relatoria da Lava Jato
se tratar disso, não é o momento oportuno”, disse Gra- ministro José Serra (Relações na 2ª Turma, da qual Teori
ce à reportagem. A ministra Exteriores) e o ex-governa- fazia parte. Ela é composta
se reuniu com Temer na sex- dor paulista Alberto Gold- por Celso de Mello, Ricardo
ta, mas afirmou que discutiu man, Marrey foi procurador- Lewandowski, Dias Toffoli e
apenas a renegociação das geral do Estado por três Gilmar Mendes.
(FSP)
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possibilidades para a relatoria
Um novo ministro, indicado pelo
presidente Michel Temer e sabatinado
no Congresso para a vaga de Teori, assume
a relatoria dos casos ligados à Lava Jato
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A presidência do Supremo redistribui
o caso entre juízes da mesma turma
de Teori na corte. Nessa turma está Celso
de Mello, revisor do caso

2

Ganhamos tempo, diz Padilha
O ministro da Casa Civil,
Eliseu Padilha (PMDB), disse
na manhã de ontem, em
Porto Alegre, que a morte do
ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no
STF (Supremo Tribunal Federal), vai dar “mais tempo”
para a homologação das delações da Odebrecht.
“A morte, por certo, vai fa-

zer com que a gente tenha,
em relação à Lava Jato, um
pouco mais de tempo agora
para que as chamadas delações sejam homologadas ou
não”, disse Padilha, após se
reunir com o governador
gaúcho José Ivo Sartori
(PMDB) no Palácio Piratini,
sede do governo do Rio
Grande do Sul.

Família recebia ameaças, diz filho
Por causa da “gravidade
das coisas” e das “pessoas
envolvidas” nas delações da
Lava Jato, Teori Zavascki, andava preocupado. É o que
contou à reportagem o seu
filho mais novo, o advogado
Francisco Zavascki, 37 anos.
Teori estava prestes a homologar as da Odebrecht, o
maior acordo da operação.
As revelações de funcionários
da construtora envolvem
centenas de políticos importantes, de diversos partidos,
entre eles o presidente Michel Temer (PMDB).
“O que ele me comentou é
que estava muito preocupado pela gravidade das coisas
que ele tinha tido conhecimento nas delações e pelas

pessoas envolvidas”, conta.
Segundo Francisco, o pai
não dava detalhes do caso.
“Ele sempre foi muito reservado e eu sempre fiz questão
de não querer saber muito
para quando me perguntassem, eu não precisasse mentir. Eu não sabia mesmo”,
afirmou o filho.
Antes da queda do avião, a
família já temia pela segurança porque ameaças não
eram raras, especialmente
para familiares do ministro.
“A gente teve várias coisas
assim [ameaças], como
mensagem por rede social,
e-mail, telefone e tal. De receber ligação, de tudo.”
Segundo ele, as ameaças
não eram diretas ao minis-

tro. “Pra gente era mais, especialmente. É muito chato.
Era uma coisa que realmente
preocupava a gente e ele
também, pelos interesses todos envolvidos”, disse.
Ele também pede uma investigação séria do acidente.
“Não tenho nenhum dado
21KR402
para dizer que não foi aci2.0
dente. Tem que ser investigado, muito seriamente. A
20.0
família está convocando todo
mundo a acompanhar. Todas
as instituições que puderem
colaborar para que não se
tenha dúvidas sobre o que
aconteceu. A gente não tem
‘acho isso ou aquilo’. Até
porque seria leviano a gente
começar a dizer uma coisa ou ■Francisco Zavascki, 37 anos, filho mais novo do
outra nesse momento.” (FSP) ministro do STF Teori Zavascki, morto em acidente

Autos de Licitação Pública – Pregão n.º 65/2016
Homologação e Adjudicação
Considerando o parecer jurídico das fls. 77 e 78, dando conta que todos os requisitos, exigências
e formalidades legais acham-se satisfeitos, e bem como os valores finais apresentados estão
compatíveis com o mercado e com as expectativas da Administração, Homologo o julgamento
efetuado pela Pregoeira e Comissão de Apoio conforme descrito em ata, às fls. 405 a 415, e, em
consequência, Adjudico o objeto ora licitado as licitantes vencedoras – Aureni Lopes dos Santos – ME,
Deizelaine Xavier Dias – ME, Élio da Silva Pião ME, Lettech Indústria e Comércio de Equipamentos
de Indormática LTDA EPP, Roger Eduardo dos Santos ME e Xitens Magazine e Serviços LTDA ME.
Determino a expedição de Ordem/Pedido de Compra.
Publique-se e comunique-se.
Santa Cruz do Rio Pardo, 19 de dezembro de 2016
Otacílio Parras Assis – Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

COMUNICADO
Acha-se aberta Licitação abaixo descrita: • LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 007/2.017. Processo nº 128/2.017
• OBJETO: aquisição parcelada de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PROJETOS ESPAÇO AMIGO E PMAATR. • LOTES 4, 7, 8 E 9 exclusivos para MICROEMPRESA e EMPRESA DE PEQUENO PORTE,
desde que existam no mínimo 03 (três) empresas com esse perfil credenciadas e aptas a participar da fase de lances
conforme item 2.1 do Edital. • LOTES 1, 2, 3, 5 e 6 abertos a todos interessados do ramo de atividade pertinente ao
objeto. DATA E HORA DA REALIZAÇÃO: a) Dia 03 de fevereiro de 2016 às 14h00min no caso de participação exclusiva de
ME, EPP ou equiparadas. B) Dia 03 de fevereiro de 2016 às 14h25min no caso de ampla participação. CREDENCIAMENCREDENCIAMENTO: a) das 13h30min às 14h00min apenas para ME, EPP ou equiparadas. b) das 14h05min às 14h15min para as demais
empresas (ampla participação, caso não existam pelo menos 03 (três) empresas aptas na forma descrita no item a acima).
C) LOCAL: Sala de Licitações na Sede da Prefeitura • LOCAL DE RETIRADA DO EDITAL: Sala do Setor de Licitações no
Paço Municipal, sito à Rua Sargento José Egídio do Amaral, 235 Centro, Município de Pardinho, Estado de São Paulo, no
horário das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas até o dia 03 de fevereiro de 2.017. • ESCLARECIMENTOS: - de
segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00, na Rua Sargento José Egídio Do Amaral, Nº 235 – Centro.
- pelo telefone (14) 3886-9200. - e-mail: licitacao@pardinho.sp.gov.br. - Edital completo pelo site: WWW.pardinho.sp.gov.br
Prefeitura Municipal de Pardinho, em 19 de janeiro de 2.017.
BENEDITO DA ROCHA CAMARGO JÚNIOR – Prefeito Municipal

ÀS FARMÁCIAS, DROGARIAS E DEMAIS EMPRESAS
VAREJISTAS DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL – 2017 – EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO (SINCOFARMA/SP) – CNPJ: 62.235.544/0001-90) – com sede a
Rua Santa Isabel, nº 160, 6º andar, Vila Buarque, São Paulo/SP, Código Sindical nº
002.127.86107-2, faz saber as empresas integrantes da categoria econômica do comércio varejista de produtos farmacêuticos, estabelecidas em sua base territorial, que a contribuição sindical patronal deverá ser recolhida até o próximo dia 31 de janeiro, de acordo com a tabela
progressiva de faixa de capital social conforme publicada pela CNC. As empresas que venham a se
estabelecer no decorrer do ano recolherão a contribuição a contribuição sindical patronal na ocasião
em que requeiram as repartições o registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade, o
mesmo se aplicando as novas filiais das empresas já estabelecidas. O recolhimento fora do prazo
acarretará multa, juros e atualização monetária, nos termos do art. 600 da CLT. O recolhimento deverá
ser feito através dos estabelecimentos integrantes do sistema de arrecadação, preferencialmente a
Caixa Econômica Federal, bem como através das Casas Lotéricas. As guias para recolhimento serão
remetidas as empresas cadastradas no Sincofarma/SP, mas já estão disponíveis no site do Sindicato,
www.sincofarma.org.br. São Paulo, 18 de janeiro de 2017. Natanael Aguiar Costa - Presidente.

Reprodução

As 77 delações, que estavam prestes a serem homologadas por Teori, fazem parte do maior acordo de colaboração da Lava Jato. O presidente Michel Temer foi citado 43 vezes em uma das
delações, feita por Cláudio
Melo Filho, ex-vice-presidente de Relações Institucionais da Odebrecht.
(FSP)

Velório e
enterro são
hoje no RS
O velório e o enterro do
ministro Teori Zavascki serão
hoje, em Porto Alegre.
Segundo informações da
assessoria do STF, o velório
acontecerá a partir das 11h,
no plenário do TRF4 (Tribunal
Regional Federal da 4ª Região), na capital gaúcha.
O enterro será às 18h, no
cemitério Jardim da Paz,
também em Porto Alegre.
As cerimônias fúnebres na
capital gaúcha foram um pedido da família à presidente
do STF, Cármen Lúcia.
Apesar de ter nascido em
Santa Catarina, Teori construiu sua carreira jurídica na
cidade de Porto Alegre. (FSP)

Edital: O Sindicato União dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, convoca a Categoria dos Auxiliares
da Justiça, Servidores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Tribunal de Justiça Militar do Estado de São
Paulo para Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na data de 04 de Fevereiro de 2017, em primeira convocação às
08:30h, e segunda e última convocação às 9:00h, Local: Sala de Reuniões do Hotel Gran Corona - Rua Brasílio da Gama,
nº 101 - Centro - São Paulo, para discussão e votação da pauta que segue: a) Relatório das atividades administrativas;
b) Aprovação das contas do ano de 2016, período de janeiro a dezembro; c) Cursos inclusão digital através do projeto
social (Sindicato Cidadão); d) Caravana para Brasília, podendo ser acompanhado pelo Cônjuge; e) Finanças do Sindicato
União (revalorização da tabela das mensalidades, contribuição sindical, registro de atas, aporte para o caixa); f) Discussão:
Transição e reforma da previdência. g) Você se importaria se sua aposentadoria fosse pelo INSS?; h) Discussão: Congresso
do Sindicato União em 2017; i) Pauta: Data Base com o Tribunal de Justiça e Militar do Estado de São Paulo; j) Reforma
Trabalhista (terceirização na atividade ﬁm - escrevente e oﬁcial de justiça); k) suspenção de férias e licenças prêmios
por absoluta necessidade de serviços do ano de 2000 a 2017 de Wagner Jose de Souza; L) Outros assuntos. São Paulo,
19 de janeiro de 2017. Wagner Jose de Souza - Presidente da Diretoria Executiva.

EDITAL
HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FACULDADE DE MEDICINA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

EDITAL
HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FACULDADE DE MEDICINA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO
Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
REGISTRO DE PREÇOS Nº 0047/17 PROCESSO Nº 5143/2016 Oferta de Compra
092301090572017OC0010 para aquisição de Registro de Preços água para injetáveis;
solução para perfusão e conservação de orgãos, cuja sessão será realizada no dia
06/02/2017 às 09:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites
www.bec.sp.gov.br e www.imprensaoficial.com.br ou na Divisão de Material, na Rua Dr. Ovídio
Pires de Campos, 225, Prédio da Administração, 2º andar, das 08:00 às 16:00 horas, no valor de
R$ 10,00 (dez reais), na versão impressa, a partir de 20/01/2017. PREGOEIRO DESIGNADO:
MARCIA A. CASSALES CHEN E SUPLENTES.

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO
Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
REGISTRO DE PREÇOS Nº 0043/17 PROCESSO Nº 5146/2016 Oferta de Compra
092301090572017OC0014 para aquisição de Registro de Preços paracetamol; fluoxetina
(cloridrato); propofol; metilfenidato (cloridrato), cuja sessão será realizada no dia 02/02/2017
às 09:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.
br e www.imprensaoficial.com.br ou na Divisão de Material, na Rua Dr. Ovídio Pires de Campos,
225, Prédio da Administração, 2º andar, das 08:00 às 16:00 horas, no valor de R$ 10,00 (dez
reais), na versão impressa, a partir de 20/01/2017. PREGOEIRO DESIGNADO: MARCIA A.
CASSALES CHEN E SUPLENTES.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 005/2017. A
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAQUARITUBA/SP torna pública a licitação do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM
ITEM,, tendo por OBJETO
OBJETO:: “Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de materiais
que serão utilizados na manutenção das vias públicas do município e operação tapa buracos, tais como
(emulsão asfáltica, estabilizante químico, asfalto diluído, materiais de construção e concreto usinado,
etc), conforme especificação descrita no Anexo l do edital, ofícios 023/2016 e 024/2016 da Coord. Mun.
de Obras Públicas”, que será regido pela L. F. n. 10.520 de 17/07/2002, Decr. Municipal 040/2006 de
06/04/2006, Decr. Municipal 312/2013 de 22/11/2013, aplicando-se subsidiariamente, as disposições da
L. F. 8666/03, de 21/06/1993 com alterações posteriores, a L. C. 123 de 14/12/2006 alterações L.C nº 147
de 07/08/2014 e demais normas aplicáveis à espécie. Recebimento dos envelopes pelo Pregoeiro no dia
03/02/2017 a partir das 09:00 horas,
horas, tempo com duração mínima de 30 (trinta) minutos, o Envelope n. 1
(Proposta de Preços) e n. 2 (Habilitação), recebendo no mesmo ato o credenciamento dos interessados
em participar. LOCAL: Paço Municipal, na Av. Governador Mario Covas, 1915 - Novo Centro. O Edital em
inteiro teor a disposição de 2ª a 6ª feira, das 08:00 as 17:00 horas, a partir de 24/01/2017
24/01/2017,, na Prefeitura
Municipal de Taquarituba, Setor de Licitação, na Av. Governador Mario Covas, 1915 - Novo Centro Taquarituba/SP - CEP 18.740-000 tel: xxx14 37629666 ou no site www.taquarituba.sp.gov.br ou solicitado
via e-mail: lic.pmtaquarituba@terra.com.br; licitacao@taquarituba.sp.gov.br . Taquarituba(SP), 20 de
janeiro de 2017. Walber de Oliveira - Secretário Municipal de Transportes e Compras.

EDITAL
HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FACULDADE DE MEDICINA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE MATERIAL - NILO
Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
REGISTRO DE PREÇOS Nº 0045/17 PROCESSO Nº 5595/2016 Oferta de Compra
092301090572017OC00022 para aquisição de Registro de Preços de octreotida;
metoxisaleno, cuja sessão será realizada no 02/02/2017 às 09:00 horas. O edital na íntegra
estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e www.imprensaoficial.com.br ou
na Divisão de Material, na Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 225, Prédio da Administração, 2º
andar, das 08:00 às 16:00 horas, no valor de R$ 10,00 (dez reais), na versão impressa, a partir
de 20/01/2017. PREGOEIRO DESIGNADO: RENATA INACIO DA SILVA E SUPLENTES.

