
QUINTA-FEIRA
13 DE FEVEREIRO DE 2020

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS E COM ITENS PARA AMPLA
CONCORRÊNCIA.A FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO,
ESPORTE E LAZER - FUTEL, autorizada pelo Diretor Geral, através do
NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - fará real izar l ici tação
supramencionada - objeto: SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA,
ENQUADRADA NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA
PISCINA DO PARQUE AQUÁTICO. O Edital encontra-se à disposição no
Núcleo de Compras e Licitações da FUTEL, na Av. José Roberto Migliorini,
nº 850, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG, telefone (34) 3235-6289 /
(34) 3235-6165 das 08:30 às 17:00 horas ou por e-mai l :
l ic i tacaofutel@uberlandia.mg.gov.br ou pela internet  https: / /
www.uberlandia.mg.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos/.
Entrega dos Envelopes e Sessão Pública para abertura no dia: 28 DE
FEVEREIRO DE 2020, ÀS 09:00 HORAS na Sala de Reuniões do Núcleo
de Compras e Licitações da FUTEL - na Sede Administrativa em frente à
Arena "Sabiazinho".Uberlândia, 11 de fevereiro de 2020.EDSON CEZAR
ZANATTA.Diretor Geral da FUTEL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO
DE PREÇOS Nº 013 /2020  TIPO "MENOR PREÇO POR ITEM"

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de processos
seletivos para contratação temporária pela Prefeitura Municipal de Uberlândia.O
Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, torna público e para conhecimento
das lic itantes e de quem mais interessar possa, que devido à divergência da
data da sessão pública  do arquivo Edital constante no Comprasnet (21/02/
2020) e  no W eblicitaçoes - www.uberlandia.mg.gov.br  (27/02/2020) e, para
garantir os princípios da ampla concorrência, da transparência e do devido prazo
legal ,  a  sessão públ ica na In ternet  para recebimento das  Propostas estará
aber ta  a té às  09:00 h oras  do d ia  27 /02/2020,  no e ndereço
www.comprasgovernamentais .gov.br.  Informa ainda, que o detalhamento das
alterações encontra-se no sítio da Prefeitura Municipal de Uberlândia no link
Licitações e no portal www.comprasgovernamentais.gov.br, que será republicado
com as devida alteração, nos termos do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/
1993.Uberlândia, 12  de fevereiro de 2020.JAIRO REIS DE FARIA.Pregoeiro

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº. 045/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará
Chamada Pública com vista ao credenciamento das empresas especializadas interessadas
em prestar serviços de procedimentos diagnósticos por endoscopia, com e sem sedação,
com e sem biópsia, sendo estes: Grupo: 02 - Procedimentos Finalidade Diagnóstica;
Subgrupo: 02.09 - Diagnóstico por endoscopia; Forma de Organização: 02.09.01 - Aparelho
digestivo e  Grupo: 04- Procedimentos Cirúrgico; Subgrupo: 04.07 - Cirurgia do aparelho
digestivo, órgãos anexos e parede abdominal; Forma de Organização: 04.07.01 - Esôfago,
estômago e duodeno; Cirurgia  04.07.02 - Intestinos, reto e anus, todos constantes da
Tabela de Procedimentos, Medicamentos, OPM do SUS para assistências às unidades
de saúde da rede municipal em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.O Edital
encontra-se a disposição na Diretoria de Compras, na Av. Ubiratan Honório de Castro,
826, bairro Santa Mônica, telefone 0xx 34-3239-2488, das 12 às 17 horas e no sitio do
Município www.uberlandia.mg.gov.br. A entrega dos Envelopes, com documentação,
deverá ser feita diretamente na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Uberlândia,
situada nesta cidade na Av. Ubiratan Honório de Castro, 826, bairro Santa Mônica,
telefone 0xx 34-3239-2488, até o dia 31/12/2020.Uberlândia-MG, 10 de fevereiro de
2020.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE PUBLICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA

 Nº 11/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 905/2019

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MAIOR DESCONTO LINEAR POR LOTE"PREFEITURA
MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da
DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto: Seleção e
contratação de pessoas jurídicas prestadoras de Serviços Laboratoriais para a Realização
de Exames de Análises Clínicas, Anatomopatológico e Citopatológicos, para assistências
às unidades de saúde da rede municipal, incluindo o Hospital Maternidade e Municipal
Odelmo Leão Carneiro - HMMDOLC constantes da Tabela de Procedimentos,
Medicamentos, OPM do SUS de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde -
SUS e outros não pertencentes à Tabela SUS, em atendimento à Secretaria acima citada.
A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00
horas do dia 02/03/2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia/
MG, 10 de fevereiro de 2020.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA
FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
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GOVERNO

BOLSONARO CONVIDA GENERAL
para lugar de Onix na Casa Civil

 | WALTER SOUZA 
BRAGA NETTO 
LIDEROU A 
INTERVENÇÃO 
MILITAR NA 
SEGURANÇA DO RJ

 � IGOR GIELOW 
FOLHAPRESS

O presidente Jair Bol-
sonaro convidou o 
general Walter Souza 

Braga Netto para o comando 
da Casa Civil da Presidência, 
no lugar de Onyx Lorenzoni.

Braga Netto, 62, é o atual 
chefe do Estado-Maior do 
Exército, liderou o Comando 
Militar do Leste e, durante 
dez meses em 2018, foi o 
interventor militar na área de 
segurança pública do Rio de 
Janeiro.

A nomeação, se confirma-
da, marcará a volta por cima 
da ala militar do governo 
- naturalmente próxima da 
ativa das Forças Armadas, 
mas que não deve ser con-
fundida com ela.

Um dos grupos mais 
poderosos no começo do 
mandato de Bolsonaro, com 
quem sofrem identificação 
imediata pelo fato de o pre-
sidente ser um capitão do 
Exército reformado, os mili-
tares foram perdendo poder 
ao longo de 2019.

Em seu lugar, ascendeu 
a influência da dita ala ide-
ológica do bolsonarismo no 
governo. Ela é comandada 
informalmente pelos filhos 
de Bolsonaro e composta por 
discípulos do escritor Olavo 
de Carvalho, que destratou 
inúmeras vezes generais.

Isso começou a mudar 
com a ida ao Planalto do ge-
neral Luiz Eduardo Ramos, 
amigo de Bolsonaro desde 
os tempos de cadete. Apesar 
de sofrer críticas do que clas-
sifica de “serpentário” pala-
ciano, o militar afirmou-se 
como um dos mais influentes 
assessores do presidente.

Ele aparou algumas ares-
tas em crises com o Con-
gresso e ajudou a moderar a 
virulência com que os filhos 

do presidente, em especial o 
vereador Carlos, atacavam 
desafetos no governo.

A outra ponta do eixo 
renovado de poder militar 
no governo é o ministro da 
Defesa, o também gene-
ral do Exército Fernando 
Azevedo. Articulador hábil, 
ele manteve pontes ativas 
durante 2019 com o Judici-
ário - foi assessor especial 
do presidente do Supremo, 
Dias Toffoli.

Internamente, ele conse-
guiu ver aprovada a reforma 
previdenciária e a reestru-
turação da carreira dos mi-
litares, demandas de duas 
décadas da corporação, sob 
intensa crítica na opinião 
pública. Azevedo foi chefe de 
Ramos durante toda a car-
reira militar, e o trata como 
“meu pit bull”.

A condução da questão 
das queimadas na Ama-
zônia, que geraram fortes 
críticas internacionais ao go-
verno no segundo semestre, 
foi vista como decisiva para a 
melhoria da relação de Bol-
sonaro com seus generais.

Também está fortalecido 
o vice-presidente, Hamil-
ton Mourão, que também 
é general da reserva. Ele 
moderou suas posições em 
debates internos e passou a 
ser visto com menos descon-
fiança pelo Alto-Comando do 
Exército, que reúne a elite 
da ativa, e pelos ministros 
de origem militar. Antes, seu 
comportamento intempestivo 
era visto como prejudicial a 
Bolsonaro.

A indicação de um nome 
do Exército para a Casa Civil 
gerou irritação nas outras 
Forças, particularmente na 
Marinha.

Há uma preponderância 
de oficiais do Exército, da 
reserva e da ativa, em cargos 
importantes do governo, a 

começar por Bolsonaro - um 
capitão reformado. Entre os 
22 ministros, 5 têm origem na 
Força terrestre, 1 na Marinha 
e outro na Força Aérea.

Com a provável chegada 
de Braga Netto, serão seis 
oriundos do Exército, três 
ocupando postos no Planal-
to, onde a quarta vaga de 
ministro palaciano é de um 
policial militar, Jorge Oliveira 
(Secretaria-Geral).

Seja como for, a Mari-
nha estará representada no 
Planalto, já que Bolsonaro 
quer o almirante Flávio Ro-
cha, hoje comandante do 
1º Distrito Naval, como uma 
espécie de “superassessor” 
da Casa Civil ou titular da 
Secretaria de Assuntos Es-
tratégicos.

Ele recebeu sua quarta 
estrela, topo da carreira na-
val, na segunda (11). A exem-
plo de Ramos, permanecerá 
na ativa, sendo emprestado 
(agregado, no jargão) ao 
Planalto.

No balanço de poder da 
ala militar, perdeu espaço 
o general Augusto Heleno 
(Gabinete de Segurança 
Institucional). Antes o mais 
influente conselheiro de Bol-
sonaro, em especial durante 
a campanha eleitoral, o mili-
tar da reserva tem sofrido crí-
ticas internas e resistência a 
algumas de suas colocações.

Já Onyx estava com os 
dias contados desde o epi-
sódio em que seu número 
2 perdeu o cargo por fazer 
uso indevido de um avião 
da Força Aérea Brasileira, e 
vinha perdendo poder paula-
tinamente no governo.

Seu destino deve ser o 
Ministério da Cidadania, ocu-
pado por Osmar Terra. Na 
avaliação do entorno pala-
ciano de Bolsonaro, a pasta 
social não entregou nenhuma 
marca de relevo neste primei-

ECONOMIA

Reforma tributária será enviada em 2 semanas
Após atritos entre gover-

nadores e o presidente Jair 
Bolsonaro, o ministro Paulo 
Guedes (Economia) afirmou 
ontem que o governo vai en-
viar em duas semanas uma 
proposta de reforma tributária 
que unifica tributos e permite 
a participação dos estados.

A decisão foi anunciada 
após reunião do Conselho 
Nacional de Política Fazendá-
ria (Confaz), que é presidido 
por Guedes. Na terça-feira, 
em reunião com governado-
res, o ministro fez um aceno 
ao propor a criação de um 
mecanismo para compensar 
os estados que perderem 
receitas com a aprovação da 
reforma tributária.

A reportagem teve acesso 
ao conteúdo da reunião do 
ministro com representantes 
dos estados. No encontro, 

ele explicou que pretende 
fazer uma operação casada 
entre a reforma tributária e a 
proposta do pacto federativo, 
que amplia os repasses do 
governo federal aos governos 
regionais.

A ideia é que os estados 
que perderem arrecadação 
com a reestruturação de tri-
butos recebam uma parcela 
maior da divisão de recursos 
do pacto.

“No pacto federativo, 
podemos dar certeza que, 
fazendo essa transição, o 
estado não vai perder recur-
so. Antes de perder [com a 
reforma tributária], a gente 
repõe com os recursos que 
estão vindo do pacto federa-
tivo e então redistribui. Quem 
ganhou, deixamos ganhar. 
Quem perdeu, vamos repor”, 
disse.

O ministro explicou que a 
proposta do governo poderá 
ser acoplada aos textos que 
já estão em discussão no 
Congresso. A primeira etapa 
vai trazer a unificação de 
Pis e Cofins, com a criação 
do chamado Imposto sobre 
Valor Agregado (IVA) Dual 
-que abrange tributos fede-
rais, mas permite a adesão 
de estados.

Na conversa com governa-
dores, Guedes afirmou que o 
Ministério da Economia traba-
lha com uma alíquota de 10% 
ou 11% para o novo imposto, 
que incidirá sobre o consumo.

“Começa em duas sema-
nas, está chegando um peda-
ço, que é o IVA dual, vamos 
entrar com PIS, Cofins, e vai 
andar tudo direitinho”, disse 
o ministro.

A reunião de Guedes com 

governadores na terça foi 
uma tentativa de apaziguar a 
relação entre o governo fede-
ral e os estados, estremecida 
após declarações do presi-
dente Jair Bolsonaro sobre o 
preço dos combustíveis.

No início do mês, Bolsona-
ro desafiou os governadores 
e disse que zeraria os tributos 
federais se os estados eli-
minassem o ICMS cobrado 
desses produtos.

“Eu zero o federal se eles 
zerarem o ICMS. Está feito o 
desafio aqui agora. Eu zero 
o federal hoje, eles zeram o 
ICMS. Se topar, eu aceito. 
Tá ok?”, disse Bolsonaro, na 
saída do Palácio da Alvorada. 

Em aperto financeiro, ges-
tores regionais reagiram e 
afirmaram que a proposta é 
um blefe populista.

ro ano.
Na meritocracia particular 

do governo, Onyx também 
passou em branco, mas, 
como é um apoiador de Bol-
sonaro desde os tempos em 
que raros políticos tinham 
coragem de fazer isso aber-
tamente, o presidente crê 
que é merecedor de mais 
uma chance.

Se Braga Netto for mesmo 
nomeado, haverá também 
uma contradição em termos 
para Bolsonaro lidar. A Casa 
Civil, órgão criado em 1938, 
tradicionalmente era ocupa-
da por um civil, em oposição 
à antiga Casa Militar, hoje 
o GSI.

TOMAZ SILVA/AGÊNCIA BRASIL

Pasta para a qual Braga 
Netto foi convidado era 

tradicionalmente ocupada 
por um civil


