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PL traça plano para disputar presidência do Senado
Renan Truffi, Vandson Lima e
Caetano Tonet
De Brasília

De olho no comando do Sena-
do Federal em 2023, o PL de Val-
demar Costa Neto já traçou al-
guns cenários e estratégias para
a disputa pela presidência da
Casa. Os planos consideram tan-
to a reeleição do presidente Jair
Bolsonaro (PL) no domingo
quanto um eventual triunfo do
candidato do PT à Presidência,
Luiz Inácio Lula da Silva. Se Bol-
sonaro ganhar mais quatro anos
de mandato, já está certo que o
PL irá lançar um candidato para
tentar derrubar Rodrigo Pache-
co (PSD-MG), atual presidente
da Casa. A divergência interna fi-
ca, entretanto, para o caso de
eleição do petista.

Otimista com a possível vitória

Eleições Em eventos, ministro alegou que a vitória da
oposição condenaria o país a dez anos de estagnação

Guedes vai a Minas
para fazer campanha
para Bolsonaro

Cibelle Bouças, Fabio Murakawa, Lu
Aiko Otta e Estevão Taiar
De Belo Horizonte e Brasília

Às vésperas do segundo tur-
no, o ministro da Economia,
Paulo Guedes, esteve ontem em
Minas Gerais e no Espírito San-
to pedindo votos para o presi-
dente Jair Bolsonaro (PL). “Mi-
nas Gerais é que tem que fazer a
d i f e r e n ç a”, afirmou, com dois
dedos levantados em cada mão.
“Estou vindo aqui para pedir so-
corro para a turma.” O evento
foi organizado por 12 entida-
des empresariais.

Nos dois eventos públicos de
que participou, Guedes alegou
que a vitória da oposição conde-
naria o país a dez anos de estag-
nação econômica, ao passo que a
reeleição de Bolsonaro traria
crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB) nos próximos anos.
Ao longo do governo atual, o PIB
elevou-se apenas 4,5%.

O ministro partiu para o ata-

que contra ex-integrantes de
equipes econômicas que apoiam
o candidato Luiz Inácio Lula da
Silva (PT). E atacou o teto de gas-
tos, criado pelo ex-ministro da
Fazenda Henrique Meirelles no
governo de Michel Temer.

“Fomos criticados por eles por
furar o teto de gastos. Ele [Meirel-
les] fez um teto e fica reclamando
‘estão furando meu teto’. Agora
já anunciou que vai furar no pri-
meiro ano de governo. Nós fura-
mos o teto porque foi muito mal
construído. Meirelles nem eco-
nomista é”, afirmou.

O ministro chegou a imitar a
forma como Meirelles fala dizen-
do que ele gosta de conversar de
modo “e m p o l a d o”. Meirelles de-
fendeu na terça-feira uma excep-
cionalidade à regra do teto em
2023 para pagar o benefício so-
cial de R$ 600 prometido por am-
bos os candidatos.

Na tentativa de sair da defen-
siva depois que vazaram estudos
de integrantes do Ministério da
Economia a respeito da desinde-
xação do salário mínimo e do
fim das deduções do Imposto de
Renda — fatos que impactaram
negativamente a campanha de

Bolsonaro —, Guedes afirmou
que o “outro lado” tem propos-
tas como cobrar impostos dos
trabalhadores informais e “aca -
bar com o Auxílio Brasil”. Ele se
referia ao documento “Contri -
buições para um Governo De-
mocrático e Progressista”, elabo-
rado por economistas que
apoiam Lula, como o ex-secretá-
rio executivo do Ministério da
Fazenda Bernard Appy e o ex-
presidente do Banco Central,
Persio Arida.

Os autores “não têm noção”
que a causa da informalidade,
que atinge 40 milhões de pes-
soas, é o excesso de tributação so-
bre a folha [de salários], afirmou
o ministro. Por isso, eles pro-
põem tributar os informais. “Vã o
botar imposto”, frisou.

O documento fala, na parte
que trata de financiamento da
Previdência, em “obrigação de
recolhimento de contribuição
previdenciária, a alíquotas redu-
zidas e por sistema simplificado,
na contratação de trabalhadores
por conta própria, autônomos e
MEI, tanto por pessoas físicas
quanto por pessoas jurídicas.”
Essa proposta, porém, não cons-

ta do programa de Lula. O texto
fala também em reformular os
programas de assistência social,
substituindo o Auxílio Brasil.

Guedes ainda atacou Arida, di-
zendo que ele fez “congelamento
de preço, congelamento de ati-
vos financeiros, e depois acertou
uma — porque atira dez e acerta
uma — que foi o Plano Real.”

A campanha do presidente Jair
Bolsonaro alinhou três apostas

principais para a reta final da
campanha: esquentar a polêmi-
ca em torno das inserções de rá-
dio supostamente favoráveis a
Lula, o debate na Globo e o últi-
mo ato de campanha, em Campo
Grande, no Rio, no próximo sá-
bado. A avaliação no comitê de
Bolsonaro é que o debate será de-
cisivo para o resultado da elei-
ção, que deve ser apertado.

Aliados do presidente acredi-

tam que ele saiu vitorioso do de-
bate da Band e atribuem a isso a
ligeira alta em seu desempenho
nas pesquisas de intenção de vo-
tos no segundo turno — movi -
mento que foi estancado esta se-
mana. Agora, Bolsonaro deve se-
guir a estratégia de acuar Lula so-
bre a corrupção durante os go-
vernos petistas e segue avesso a
fazer um treinamento sistemati-
zado para o debate.

bolsonarista, Costa Neto conver-
sou nas últimas semanas com
possíveis candidatos à presidên-
cia do Senado e discutiu, interna-
mente, a viabilidade de cada um
deles. Os nomes que começam a
despontar nos bastidores são de
parlamentares em meio de man-
dato, já que senadores de primei-
ra viagem teriam dificuldade de
ganhar tração entre legendas de
centro ou junto à oposição. Os
dois principais cotados, até ago-
ra, são os senadores Eduardo Go-
mes (PL-TO), líder do governo no
Congresso, e Carlos Portinho (PL-
RJ), líder do governo no Senado.

O primeiro é visto como um
parlamentar habilidoso com
bom trânsito, inclusive, entre
partidos de esquerda. O segun-
do é cotado para ser lançado pe-
lo PL como candidato à Prefeitu-
ra do Rio de Janeiro em 2024. O

Guedes: em campanha por Bolsonaro em Minas Gerais, ministro da Economia ridicularizou antecessor e prometeu crescimento
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único nome estreante que corre
por fora é o da ex-ministra e se-
nadora eleita Tereza Cristina
(PP-MS). O problema é que a
candidatura dela como presi-
dente do Senado dependeria de
sua migração do PP para o parti-
do de Valdemar Costa Neto.

O desenho eleitoral feito pelo
presidente do PL envolve tam-
bém o presidente da Câmara,
Arthur Lira (PP-AL). Emissários
de Costa Neto já fizeram chegar
o recado de que o partido só irá
apoiar a reeleição de Lira na Câ-
mara caso o partido dele, o PP,
também dê sustentação ao no-
me escolhido por Costa Neto no
Senado Federal.

As principais dúvidas surgem,
no entanto, quando o cenário
envolve uma volta de Lula ao Pa-
lácio do Planalto. O Va l o r apu -
rou que uma ala do PL defende,

neste caso, uma composição
com Rodrigo Pacheco, tido co-
mo um “mal menor” diante de
outros nomes que poderiam ga-
nhar projeção com ajuda dos
petistas. O temor desse grupo
bolsonarista é que Lula tente
lançar nomes mais estridentes,
como o do senador Renan Ca-
lheiros (MDB-AL), opositor fer-
renho do governo bolsonarista.

Outros integrantes do PL de-
fendem, entretanto, que abdicar
de candidatura própria, mesmo
tendo a maior bancada do Sena-
do, é algo fora de cogitação.

Se para o PL o apoio a Pacheco
em um governo Lula seria um
cálculo pragmático para evitar
um nome mais à esquerda, no PT
a possibilidade é recebida com
entusiasmo e está relativamente
bem alinhada. Na semana se-
guinte ao primeiro turno da elei-

ções, Pacheco recebeu em almo-
ço na residência oficial do Sena-
do quatro senadores que inte-
gram a coordenação da campa-
nha petista: Humberto Costa (PT-
PE), Jean Paul Prates (PT-RN),
Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e
o senador eleito Wellington Dias
(PT-PI). Na conversa, oficialmen-
te para tratar do cenário eleitoral
e do retorno dos trabalhos da Ca-
sa, recado velado era de que o PT
estava satisfeito com a atuação
do presidente do Senado e ciente
de seu papel na contenção de cri-
ses, bem como compreendia sua
participação para que PSD e PT
tenham se aliado em Minas Ge-
rais, levando Lula a ficar à frente
de Bolsonaro no Estado.

Além disso, assim como Lula,
Pacheco passou recentemente a
falar da necessidade de acabar
com o chamado “orçamento se-
c r e t o”, dando outra destinação
ao dinheiro que hoje é distribuí-
do por meio de emendas de re-
lator no Orçamento federal. Tu-
do somado, se depender do PT, a
recondução de Pacheco na Presi-
dência do legislativo não encon-
trará empecilhos em um even-
tual governo Lula — e se  o PL
também concordar, o caminho
estará livre até para uma eleição
por acordo.

Curtas

Fusão 1
Ainda sob o impacto do ata-

que armado de Roberto Jeffer-
son a agentes da Polícia Federal
que cumpriam um mandado do
Supremo Tribunal Federal (STF),
o PTB aprovou sua fusão com o
Patriota, nesta quarta-feira.
Com as contas bloqueadas pelo
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) e sem atingir a cláusula de
barreira, o partido vê no casa-
mento a única saída para sua
sobrevivência. Presidente de
honra do PTB, Jefferson não
ocupará cargo no novo partido.
O Patriota também deve apro-
var a fusão.

Fusão 2
Segundo um dirigente do

PTB ouvido pela coluna de Malu
Gaspar, do jornal “O Globo”, é
provável que o partido resul-
tante da fusão abandone as re-
ferências trabalhistas e mante-
nha o Patriota, de apelo direitis-
ta. O nome foi escolhido pelo
seu então dirigente Adilson
Barroso (atualmente no PL), na
tentativa de abrigar Jair Bolso-
naro em 2018. Para ser oficiali-
zada, a fusão ainda precisa ser
analisada pelo Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2005/2022 – GMS/FUNDEPAR

PROTOCOLO Nº 16.856.816-9 OBJETO: reparos na Escola Estadual do Campo Professor Jamil
Aparecido Bonacin, no Município de São João do Ivaí/PR. DATA E HORÁRIO DA DISPUTA: 16
de novembro de 2022, às 08h30 (oito horas e trinta minutos) por meio de sistema eletrônico
do Banco do Brasil. VALOR MÁXIMO: R$ 296.174,37 (duzentos e noventa e seis mil, cento
e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos). RETIRADA DO EDITAL E DOS ELEMENTOS
TÉCNICOS INSTRUTORES: encontram-se à disposição no portal www.licitacoes-e.com.br –
PREGÃO ELETRÔNICO DO BANCO DO BRASIL, pesquisa avançada (INSTITUTO PARANAENSE
DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL). Também no portal www.comprasparana.pr.gov.br no
link Consulta a Licitações: Consulta de Editais. Informações: (41) 3250-8286 ou (41) 3250-
8302. DATA: 25/10/2022 Comissão Permanente de Licitação.

INSTITUTO PARANAENSE DE
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS

COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 03/2022/COMEC – 169/2022/GMS

A Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba - Comec torna público que fara realizar
licitação, na modalidade Concorrência, do tipo Técnica e Preço, com regime de execução
Indireta, Empreitada por Preço Global, na forma a seguir descrita:
PROTOCOLO: 16.484.498-6
OBJETO: Contratação de serviços Especializado para elaboração do Plano de Desenvolvimento
Urbano Integrado – PDUI da Região Metropolitana de Curitiba integrando-a na organização,
planejamento e execução de funções públicas de interesse comum, conforme disposto no Estatuto
da Metrópole – Lei federal n° 13.089/2016, alterada pela Lei federal n° 13.683/2018, e de acordo
com o estabelecido no Termo de Referência – Anexo 01 deste Edital, na forma instituída pela Lei
n° 15.608/2007, Lei Federal n° 8.666/93 e demais normas que regem a espécie.

PRAZO DE EXECUÇÃO: será de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados a partir da indicada
na Ordem do Serviço.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias após decurso do prazo de execução.

DATA DA ABERTURA: 13 de dezembro de 2022, às 09:30 horas.

VALOR MÁXIMO: R$ 8.525.750,00 (oito milhões, quinhentos e vinte e cinco mil setecentos e
cinquenta reais).

LOCAL DE ABERTURA: Sala de Reuniões da COMEC, na Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – 1°
andar – Centro Cívico, Curitiba/PR.

OBSERVAÇÕES: Para a retirada do Edital e dos Elementos Técnicos Instrutores os interessados
deverão acessar o site www.comec.pr.gov.br (“Institucional”, depois em “Transparência”, na
sequência em “Licitações”, escolher “Concorrência”), e o “Compras Paraná” e/ou o site www.
comprasparana.pr.gov.br.

AUTORIZAÇÃO: Pelo Diretor-Presidente em 25 de outubro de 2022.

Curitiba/PR, datado e assinado digitalmente.
GILSON DE JESUS DOS SANTOS

Diretor-Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1999/2022 – GMS/FUNDEPAR

PROTOCOLO Nº 18.840.975-0 OBJETO: execução de reparos no Colégio Estadual Altair Mongruel,
no Município de Ortigueira/PR. DATA E HORÁRIO DA DISPUTA: 11 de novembro de 2022, às 10:00
(dez horas) por meio de sistema eletrônico do Banco do Brasil. VALOR MÁXIMO: R$ 866.932,22
(oitocentos e sessenta e seis mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos). RETIRADA
DO EDITAL E DOS ELEMENTOS TÉCNICOS INSTRUTORES: encontram-se à disposição no portal
www.licitacoes-e.com.br – PREGÃO ELETRÔNICO DO BANCO DO BRASIL, pesquisa avançada
(INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL). Também no portal www.
comprasparana.pr.gov.br no link Consulta a Licitações: Consulta de Editais. Informações: (41) 3250-
8286 ou (41) 3250-8302. DATA: 25/10/2022 Comissão Permanente de Licitação.

INSTITUTO PARANAENSE DE
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1991/2022 – GMS/FUNDEPAR

PROTOCOLO Nº 19.508.684-2 OBJETO: reparos no Colégio Estadual Nereu Ramos, no Município
de Manoel Ribas /PR. DATA E HORÁRIO DA DISPUTA: 11 de novembro de 2022, às 08:30 (oito
horas e trinta minutos) por meio de sistema eletrônico do Banco do Brasil. VALOR MÁXIMO:
508.559,40 (quinhentos e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos).
RETIRADA DO EDITAL E DOS ELEMENTOS TÉCNICOS INSTRUTORES: encontram-se à disposição
no portal www.licitacoes-e.com.br – PREGÃO ELETRÔNICO DO BANCO DO BRASIL, pesquisa
avançada (INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL). Também no portal
www.comprasparana.pr.gov.br no link Consulta a Licitações: Consulta de Editais. Informações:
(41) 3250-8286 ou (41) 3250-8302. DATA: 25/10/2022 Comissão Permanente de Licitação.

INSTITUTO PARANAENSE DE
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2001/2022 – GMS/FUNDEPAR

PROTOCOLO Nº 19.478.765-0 OBJETO: execução de reparos no Colégio Estadual Flávio Ferreira
da Luz, no Município de Curitiba/PR. DATA E HORÁRIO DA DISPUTA: 10 de novembro de 2022,
às 10:00 (dez horas) por meio de sistema eletrônico do Banco do Brasil. VALOR MÁXIMO: R$
R$ 260.618,73 (duzentos e sessenta mil, seiscentos e dezoito reais e setenta e três centavos).
RETIRADA DO EDITAL E DOS ELEMENTOS TÉCNICOS INSTRUTORES: encontram-se à disposição
no portal www.licitacoes-e.com.br – PREGÃO ELETRÔNICO DO BANCO DO BRASIL, pesquisa
avançada (INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL). Também no portal
www.comprasparana.pr.gov.br no link Consulta a Licitações: Consulta de Editais. Informações:
(41) 3250-8286 ou (41) 3250-8302. DATA: 25/10/2022 Comissão Permanente de Licitação.

INSTITUTO PARANAENSE DE
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1997/2022 – GMS/FUNDEPAR

PROTOCOLO Nº 18.966.478-8. OBJETO: O objeto desta licitação é a execução de reparos no
Colégio Estadual do Campo Salles de Oliveira, no Município de Campina da Lagoa/PR. DATA E
HORÁRIO DA DISPUTA: 16 de novembro de 2022, às 10:00 (dez horas) por meio de sistema
eletrônico do Banco do Brasil. VALOR MÁXIMO: R$ 797.576,70 (setecentos e noventa e sete mil,
quinhentos e setenta e seis reais e setenta centavos). RETIRADA DO EDITAL E DOS ELEMENTOS
TÉCNICOS INSTRUTORES: encontram-se à disposição no portal www.licitacoes-e.com.br –
PREGÃO ELETRÔNICO DO BANCO DO BRASIL, pesquisa avançada (INSTITUTO PARANAENSE
DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL). Também no portal www.comprasparana.pr.gov.br no
link: Licitações ao vivo. Informações: (41) 3250-8286 ou (41) 3250-8302. DATA: 25/10/2022.
Comissão Permanente de Licitação.

INSTITUTO PARANAENSE DE
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR

AVISO DE LICITAÇÃO
· Pregão Eletrônico nº 137/2022
Objeto: serviços de reforma da estrutura metálica da cobertura do bloco da piscina térmica
campus Uvaranas - UEPG. Valor Máximo de R$ 217.980,46 (duzentos e dezessete mil
novecentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos). Recursos do Tesouro. Recebimento das
propostas: até 8h30 do dia 18/11/2022. Início da Sessão Pública: às 9h30 do dia 18/11/2022.
(Número da Licitação no Banco do Brasil: 970302 – processo nº 030936). O Edital e seus
anexos com as quantidades e especificações completas dos produtos, bem como os resultados
de todas as fases desta licitação poderão ser consultado no site www.licitacoes-e.com.br -
Informações complementares: www.comprasparana.pr.gov.br – identificação do processo nº
2013/2022, e www.uepg.br

José Vladimir Gonçalves Cordeiro - Pregoeiro
Ponta Grossa, 26 de outubro de 2022.

1452
270

Inserido ao protocolo 16.484.498-6 por: Rosicler Iachinsk em: 27/10/2022 11:02. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: cef883410900c08a33fc8f07b9752e8f.


