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Política

Moraes multa o 
PL em R$ 22,9 Mi 

RELATÓRIO Ministro nega pedido para anular votos do 2º turno e aplica sanção por má-fe

O 
presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
Alexandre de Moraes, 

impôs ao Partido Liberal uma 
multa de R$ 22,9 milhões por 
litigância de má-fé em razão 
da ação em que a legenda do 
presidente Jair Bolsonaro pe-
diu a anulação dos votos de 
279,3 mil urnas eletrônicas 
no segundo turno da eleição 
presidencial. O ministro or-
denou ainda que o presiden-
te do partido, Valdemar Cos-
ta Neto, seja investigado no 
inquérito que apura o finan-
ciamento de movimentos an-
tidemocráticos.

Moraes também determi-
nou bloqueios imediatos do 
Fundo Partidário das legen-
das que compuseram a co-
ligação de Bolsonaro. “Os 
partidos políticos, financia-
dos basicamente por recur-
sos públicos, são autônomos 
e instrumentos da democra-
cia, sendo inconcebível e 
inconstitucional que sejam 
utilizados para satisfação de 
interesses pessoais antidemo-
cráticos e atentatórios ao es-
tado de direito, à Justiça Elei-
toral e a soberana vontade 
popular”, anotou o ministro.

A decisão de Moraes foi da-
da horas depois de o PL infor-
mar ao TSE que não iria seguir 
a determinação do ministro de 
aplicar o mesmo critério de 
questionamento nos votos do 
primeiro turno, quando a sigla 
elegeu ampla bancada de par-
lamentares, na representação 
que pede a invalidação dos vo-
tos do segundo turno.

O PL alegou que seria “me-

dida açodada” envolver “mi-
lhares de candidatos” que 
disputaram as eleições no pri-
meiro turno e que a proposta 
“traria grave tumulto proces-
sual”. O argumento do parti-

do é de “mau funcionamen-
to” das máquinas e que, com 
a anulação dos votos, Bolso-
naro seria reeleito. Especia-
listas já apontaram que a ar-
gumentação do partido não 
tem lastro e não indica frau-
de nem falhas na contagem 
dos votos.

Segundo Moraes, “os argu-
mentos” da coligação de Bol-
sonaro “são absolutamente 
falsos, pois é totalmente pos-
sível a rastreabilidade das ur-
nas eletrônicas de modelos 
antigos”. “A total má-fé da re-
querente em seu esdrúxulo e 
ilícito pedido, ostensivamen-
te atentatório ao estado de-
mocrático de direito e realiza-
do de maneira inconsequente 
com a finalidade de incenti-
var movimentos criminosos 

e antidemocráticos.”

FANTASMAS
Nesta quarta, 23, em entre-

vista, Valdemar insistiu na 
tese da anulação das urnas. 
“Não pode haver dúvida so-
bre o voto, tem de ser segu-
ro. Por isso fizemos o levanta-
mento”, disse.

O presidente do PL disse 
que seu objetivo é “evitar fan-
tasmas” sobre as eleições de 
2022. Ele não reprovou as ma-
nifestações em frente a sedes 
militares. Apoiadores de Bol-
sonaro pedem intervenção fe-
deral para impedir a posse de 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 
presidente eleito. “O povo é 
livre para se manifestar, des-
de que não crie problemas de 
trânsito.”
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RECLUSO Presidente não ia ao Palácio do Planalto desde 3 de novembro

Presidente do 

TSE também 

determinou 

bloqueio dos 

fundos partidários 

da coligação 

bolsonarista

Bolsonaro volta 
ao Planalto

PRESIDÊNCIA

O 
presidente Jair Bolso-
naro retornou ao Palá-
cio da Alvorada na tar-

de desta quarta-feira, 23, após 
ter ido ao Palácio do Planalto 
pela primeira vez em 20 dias. 
O chefe do Executivo tem se 
mantido recluso na residên-
cia oficial desde que perdeu 
a eleição para o agora presi-
dente eleito Luiz Inácio Lula 
da Silva, com poucas publica-
ções até mesmo nas redes so-
ciais, onde sempre foi atuante.

Bolsonaro ficou por cerca 
de cinco horas no Palácio do 
Planalto, local oficial de ex-
pediente da Presidência em 
Brasília. Por volta das 14h, 
ele retornou para o Alvorada. 
Apenas uma reunião com o se-
nador eleito Rogério Marinho 
(PL-RN), das 11h30 às 12h, foi 
registrada na agenda oficial 
divulgada.

Recluso no Alvorada nas 
últimas semanas, Bolsona-
ro não ia ao Palácio do Pla-
nalto desde 3 de novembro, 
quando teve um breve en-

contro, fora da agenda ofi-
cial, com o vice-presidente 
eleito Geraldo Alckmin. Des-
de então, o presidente estava 
recebendo aliados e minis-
tros na residência oficial. A 
última agenda oficial no Pla-
nalto foi uma reunião com o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, no dia 31 de outubro, 
um dia após o segundo turno 
da eleição.

Desde a derrota nas urnas, 
Bolsonaro também diminuiu 
suas publicações nas redes 
sociais e não fez as tradicio-
nais transmissões ao vivo. 
O presidente fez apenas um 
pronunciamento oficial em 
1º de novembro, no Alvora-
da, e divulgou um vídeo em 
que pedia o fim dos bloqueios 
nas estradas. De acordo com 
aliados, o presidente estava 
se recuperando de uma feri-
da na perna. Na semana pas-
sada, o ex-ministro da Defesa 
e candidato a vice-presidente 
na chapa de Bolsonaro, Wal-
ter Braga Netto, afirmou que 
o presidente havia se recupe-
rado da infecção.

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo
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ARGUMENTO Alexandre de Moraes afirmou que o PL quis dar munição aos protestos antidemocráticos

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 

GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE MATERIAIS

DEMANDANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

SÓ PODERÁ PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO O LICITANTE QUE POSSUIR 
PRÉVIO CADASTRO NO SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE 
FORNECEDORES – SICREF, CONFORME PRESCREVE O ART. 9º DA LEI 
MUNICIPAL Nº 17.765/2012. Processo Licitatório nº 032/2022 – Pregão 
Eletrônico nº 029/2022 – BB nº 974.447. Registro de Preços, pelo período de 
12 (doze) meses, para aquisição de mobiliários escolares, tipo de conjuntos 
para alunos CJA-06B, em 02 (dois) lotes, para atender as necessidades da rede 
municipal da Secretaria de Educação do Recife. Valor estimado: R$ 
2.625.813,98. Data e Local da Sessão de Abertura: 07/12/2022 às 09:00hs e 
disputa no mesmo dia às 11:00hs (Horários de Brasília), no sítio eletrônico do 
Banco do Brasil – www.licitacoes-e.com.br – Acesso Identificado. Edital, anexos 
e outras informações pelos sites www.recife.pe.gov.br e 
www.licitacoes-e.com.br ou no endereço Av. Cais do Apolo, 925, 2º andar do 
Edifício Sede da Prefeitura do Recife, no horário das 09:00 às 17:00 horas, fone 
(81) 3355-8698. Recife, 21/11/2022. Eginaldo de Oliveira Jordão. Pregoeiro.

PREFEITURA DO RECIFE   
SECRETARIA PLANEJAMENTO, 

GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Secretaria Executiva de Licitações 

Gerência Geral de Licitações e Compras
Comissão Permanente de Licitação de Compras Corporativas

AVISO DE LICITAÇÃO
SÓ PODERÁ PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO O LICITANTE QUE POSSUIR 
PRÉVIO CADASTRO NO SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE 
FORNECEDORES – SICREF, CONFORME PRESCREVE O ART. 9º DA LEI 
MUNICIPAL Nº 17.765/2012. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2022. PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 018/2022 – BB nº 974241 – CPLCC – Objeto: Registro de 
preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamentos e 
acessórios de processamento de dados, para atender às demandas dos órgãos e 
entidades integrantes do poder executivo municipal. Valor estimado: R$ 
60.347.358,51 (sessenta milhões, trezentos e quarenta e sete mil, trezentos e 
cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos). Comunicamos a abertura da 
sessão para o dia 12 de dezembro de 2022 às 09:30 horas e a disputa para o mesmo 
dia às 11:00 horas - HORÁRIO DE BRASÍLIA - no site eletrônico do Banco do Brasil 
– www.licitacoes-e.com.br – Acesso identificado. Edital pelo site – 
www.recife.pe.gov.br – Recife, 21 de novembro de 2022. Etiene Oliveira, Pregoeira.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 

GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DE MATERIAIS DE SAÚDE/ CPLMSA
DEMANDANTE: SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE

AVISO DE LICITAÇÃO
SÓ PODERÁ PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO O LICITANTE QUE POSSUIR 
PRÉVIO CADASTRO NO SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE 
FORNECEDORES – SICREF, CONFORME PRESCREVE O ART. 9º DA LEI 
MUNICIPAL Nº 17.765/2012. Processo Licitatório nº 053/2022 – Pregão 
Eletrônico nº 053/2022 – BB nº 974998. Objeto: Aquisição imediata de 
medicamentos – 12 (dois) lotes, para atender as necessi’dades da  Secretaria de 
Saúde da Prefeitura do Recife. Valor estimado: R$ 4.402.256,03. Data da 
Sessão de abertura: 15/12/2022 às 09:00h e disputa no mesmo dia às 14:00h 
(Horários de Brasília), no sítio eletrônico do Banco do Brasil – 
www.licitacoes-e.com.br – Acesso Identificado. Edital, anexos e outras 
informações pelos sites: www.recife.pe.gov.br e www.licitacoes-e.com.br ou no 
endereço Av. Cais do Apolo, 925, 2º andar do Edifício Sede da Prefeitura do 
Recife, no horário de 09:00 às 17:00 horas, fone (81) 3355-8189. Recife, 
23/11/2022. Jenner de Melo Oliveira - Pregoeiro da CPLMSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal do Paulista, através da Secretaria de Educação, pelo seu 
Pregoeiro, informa o PROCESSO LICITATÓRIO SEDUC Nº 047/2022 – 
PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC Nº 030/2022, Objeto: Contratação de Empresa 
de Engenharia para Execução de Serviços de Reforma das Escolas Municipais: 
Amaro Alexandrino, Gelda Amorim, Heinz Hering, Rosa Amélia e Conceição da 
Paz. Valor Total Estimado: R$ 3.590.943,39 (três milhões quinhentos e noventa 
mil novecentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos). critério de 
julgamento menor preço Global, com execução contratual sob o regime de 
empreitada por preço unitário. As especificações relativas ao objeto encontram-se 
explicitadas no Edital e seus anexos que poderão ser retirados nos sítios: 
www.bnc.org.br e www.ednaldopregoeirope.com.br. Data de ABERTURA E 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: às 09:00h do dia 26/12/2022, INÍCIO DA 
SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:10 horas do dia 26/12/2022. 
Informações na Sede da CPL SEDUC, sito à Av. Marechal Floriano Peixoto, S/N – 
Centro – Paulista – PE ou através do e-mail: licitacoes.seducpaulista@gmail.com.

Paulista, 23 de novembro de 2022. 
Ednaldo Leite da Silva

Pregoeiro


