● Sexta-feira, 6 de maio de 2016

GERAL

STF afasta Eduardo Cunha do mandato na Câmara.
Líderes partidários comemoram decisão que enfraquece deputado
CRISE //

SUSPENSO!
Brasília – Depois de cinco meses da chegada do pedido ao Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara dos Deputados,
Eduardo Cunha (PMDB-RJ) foi
afastado da presidência da Casa
e do mandato, pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda pela manhã,
o ministro Teori Zavascki, relator
do caso, havia determinado a suspensão do mandato em liminar,
baseando-se em pedido feito em
16 de dezembro pela Procuradoria Geral da República. Ele foi categórico ao afirmar que o afastamento é uma "medida necessária", porque o peemedebista usa
o posto de deputado federal e o
cargo de presidente da Câmara
para obstruir as investigações da
Operação Lava-Jato e intimidar
testemunhas. À tarde, o plenário
da Corte confirmou em decisão
unânime dos ministros, seguindo
o a decisão de Zavascki.
Antes da decisão do plenário
do Supremo, Cunha se manifestou por meio de sua assessoria,
que disse que ele estava “surpreso e perplexo”. “Sem chance
de renúncia", disse a nota o peemedebista. O afastamento gerou uma onda de repercussões
positivas no Brasil e no mundo,
principalmente por meio de memes nas redes sociais, e também da presidente Dilma Rousseff e da oposição. Na Câmara,
adversários dele comemoraram
com cartazes “Antes tarde do
que nunca”. A presidência da Câmara foi assumida interinamente pelo vice-presidente da Câmara, Waldir Maranhão (PPMA), mas partidos defendem
que ele convoque nova eleição.
Cunha está entre os que colecionam processos no STF. São
22 na Suprema Corte que têm o
parlamentar como parte, seja
como autor ou como réu, incluindo três inquéritos da época
em que era presidente da Companhia de Habitação do Rio de
Janeiro. Em março, ele se tornou
o primeiro réu na Lava-Jato. O
tribunal abriu contra ele uma
ação penal para investigar se ele
cometeu os crimes de corrup-
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEOP-MG
LICITAÇÃO Nº CO.013/2016
O DEOP-MG torna público que fará realizar através da sua Comissão Permanente de Licitação, às
13h.30min. do dia 16/06/2016, no 7º andar do Prédio Minas, situado na Cidade Administrativa do Estado
de Minas Gerais, Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/nº, Bairro Serra Verde, Licitação na modalidade
Concorrência nº CO.013/2016, destinada à Reforma e Ampliação do Prédio da 4ª Superintendência Regional de Ensino – SRE, no município de Campo Belo/MG. Os projetos, a planilha de quantitativos e preço
unitários e demais anexos poderão ser adquiridos ao preço de R$ 30,00, a partir do dia 06/05/2016 até o dia
06/06/2016, mediante pagamento de DAE que poderá ser solicitado pelo e-mail: licitacao@deop.mg.gov.
br. O Edital estará à disposição dos interessados no site: www.deop.mg.gov.br. Os envelopes contendo
as Propostas e a Documentação deverão ser protocolados nos horários de 9h às 11h, e de 13h às 16h do dia
15/06/2016, na Assessoria de Licitação do DEOP-MG, no endereço supra. CPL/DEOP-MG.

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEOP-MG
LICITAÇÃO Nº CO.012/2016
O DEOP-MG torna público que fará realizar através da sua Comissão Permanente de Licitação, às 9h. do
dia 16/06/2016, no 7º andar do Prédio Minas, situado na Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais, Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/nº, Bairro Serra Verde, Licitação na modalidade Concorrência
nº CO.012/2016, destinada à Construção do Prédio da Escola Estadual São Francisco de Assis, com 14
(quatorze) salas de aula, no município de Botumirim/MG. Os projetos, a planilha de quantitativos e preço
unitários e demais anexos poderão ser adquiridos ao preço de R$ 30,00, a partir do dia 06/05/2016 até o dia
06/06/2016, mediante pagamento de DAE que poderá ser solicitado pelo e-mail: licitacao@deop.mg.gov.
br. O Edital estará à disposição dos interessados no site: www.deop.mg.gov.br. Os envelopes contendo
as Propostas e a Documentação deverão ser protocolados nos horários de 9h às 11h, e de 13h às 16h do dia
15/06/2016, na Assessoria de Licitação do DEOP-MG, no endereço supra. CPL/DEOP-MG.

PREFEITURA DE POMPÉU/MG

Em rápida coletiva no início da noite, parlamentar questionou a
decisão, afirmou que vai recorrer e garantiu que não irá renunciar

ção passiva e lavagem de dinheiro no esquema de desvios de dinheiro da Petrobras. Segundo as
apurações, o parlamentar recebeu propina de lobistas de pelo
menos US$ 5 milhões em contrato de navios-sonda pela Petrobras. Pesam contra o deputado ainda manobras frequentes
para atrasar o seu processo no
Conselho de Ética da Câmara
por quebra de decoro parlamentar. Ele é acusado de ter mentido à CPI da Petrobras sobre
suas contas no exterior, principalmente na Suíça. E ainda
ações para atrapalhar as investigações da Lava-Jato.
Zavascki afirmou que a permanência do deputado na direção da Câmara representa "risco para as investigações penais"
que correm na Corte máxima e
é "pejorativo que conspira contra a própria dignidade da instituição por ele liderada". Afirmou
ainda que o afastamento de Cunha do mandato é uma "medida
necessária" porque o peemedebista usa o posto de deputado
federal e o cargo de presidente
da Câmara para obstruir as investigações da Operação LavaJato e intimidar testemunhas.
SEM INTERVENÇÃO Zavascki
negou a possibilidade de que a de-

cisão do STF represente uma intervenção do Judiciário no Legislativo."Poderes são politicamente
livres para se administrarem,para
se policiarem e se governarem,
mas não para se abandonarem ao
descaso para com a Constituição", afirmou em decisão.
Na peça, o ministro descreve as 11 situações apontadas
pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que embasam o pedido de afastamento.
Em síntese, Janot sustentava
que os elementos demonstram
que Cunha "transformou a Câmara dos Deputados em um
balcão de negócios". No despacho, Teori explica que as acusações feitas pela ProcuradoriaGeral da República (PGR) ganharam contorno mais grave a
partir do processo de impeachment, o que pode levar Cunha a
substituir o presidente da República com eventual afastamento de Dilma Rousseff do
cargo. "Não há a menor dúvida
de que o investigado não possui
condições pessoais mínimas
para exercer, neste momento,
na sua plenitude, as responsabilidades do cargo de Presidente da Câmara dos Deputados,
pois ele não se qualifica para o
encargo de substituição da Presidência da República”.

O Município de Pompéu torna público que: Fica aplicada à empresa
Castro Arantes Química Industrial Ltda - EPP, CNPJ: 11.202.638/000121, na forma do inciso III do art. 87 da Lei 8.666/1993 combinado com o
artigo 7 da lei 10.520/2002, a seguinte sanção:- suspensão temporária
de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de 02(dois) anos. Processo Licitatório nº
019/2016 - Pregão Registro de Preços 011/2016.

PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO/MG
EXTRATO CONTRATO ADM. Nº 021/2016 - Origem: Adesão ao PP
SRP N° 001/2015 da AMMESF. Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENGENHARIA CIVIL (Projeto Arquitetônico); Contratada:
CARVALHO AMARAL ENGENHARIALTDA, CNPJ 16.783.066/000135, Vigência: 04/05/2016 até 31/12/2016, valor total R$ 20.000,00.
Emerson P. Ruas – Prefeito.

PREFEITURA DE SABINÓPOLIS

Torna publico o aviso do Quinto Termo
Aditivo (Supressão) – Processo
Licitatório 27/2013, Pregão Presencial
20/2013. Objeto: Serviços de
manutenção dos computadores e
manutenção da torre. Contrato 69/2013
C I C M A E Q U I PA M E N T O S D E
INFORMATICA LTDA – ME, CNPJ
11.933.852/0001-58. A supressão será de
10% no valor do contrato que passa de R$
1.100,00 para R$990,00 mensais,
referente a manutenção dos
computadores e referente a manutenção
da torre passa de R$837,50 para os atuais
de R$753,00. Carlos Roberto Barroso
Mourão – Prefeito Municipal

PREFEITURA DE INIMUTABA

O Município de Inimutaba, torna
publico o Procedimento Licitatório nº
301/2016 – Pregão Presencial nº
017/2016, do tipo menor preço por
item, para a aquisição/fornecimento
de oxigênio medicinal, umidiﬁcador,
cateter, conector e válvula para a
Secretaria Municipal de Saúde. A
abertura está marcada para o dia
20/05/2016, ás 13:00 hs. O Edital
completo encontra-se à disposição
dos interessados junto ao Setor de
Licitações ou pelo email
licitacaoinimutaba@yahoo.com.br.
Rafael Dotti de Carvalho - Prefeito
Municipal de Inimutaba.

