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RANIER BRAGON
AGUIRRE TALENTO
DE BRASÍLIA

ApósaFolhapublicar que
o nome “dep. Eduardo Cu-
nha” aparece nos registros
eletrônicos comoautorde re-
querimentos investigadosna
LavaJato,opeemedebistade-
mitiu o chefe do setor de in-
formáticadaCâmaracitando
umapossível fraudenaárea.

Alvodeinquéritosobrecor-
rupção na Petrobras, o presi-
dente da Câmara citou, em
entrevista, uma suposta dis-
crepância de datas relativas
aosdocumentossuspeitosco-
mo indício de manipulação
de dados para incriminá-lo.
A Folha apurou, porém,

queoapontamentoéumame-
ra característica do sistema,
comumaoutrosdocumentos.
Cunha direciona sua sus-

peita ao Centro de Informáti-
ca da Câmara, cujo diretor,
Luiz Antonio Souza da Eira,
ele demitiu nesta terça (28).
Eira não quis dar entrevis-

ta sobre o assunto. Disse que
as áreas competentes da Câ-
mara se pronunciariam.

“Estranhamente na sema-
na passada eu determinei
umamudançanacargahorá-
ria da área de TI (Tecnologia
daInformação).Essamudan-
ça [...] provocouumarevolta.
O pessoal não estava cum-
prindo. Eu determinei [...] a
mudançadacargahoráriana
quinta e, de repente, 24 ho-
ras, 48horasdepois, aparece
um documento Word. Então
essas coisas têm que ser in-
vestigadas”, afirmouCunha.
OdocumentoWordqueele

cita é o software em que fo-
ramredigidososrequerimen-
tos suspeitos. Esses docu-
mentosganharamrelevância
devido à delação do doleiro
AlbertoYoussefnaLava Jato.

Youssef disse que, como
forma de fazer pressão, Cu-
nha chegou a apresentar re-
querimentosnaCâmarapara
investigar uma fornecedora
daPetrobrasque teriaparado
de pagar propinas, aMitsui.
ÀCPI,Cunhacitoudois re-

querimentos de 2011 da ex-
deputada Solange Almeida
(PMDB-RJ), mas negou qual-
quer relação com o caso.
Apesar disso, a Folha de-

tectou seu nome registrado
no sistema eletrônico oficial
daCâmara como“autor”dos
requerimentos.
O presidente da Câmara

respondeu que isso pode ter
ocorrido porque ele oferecia
seu gabinete a colegas.

Reaçõesocorreramapós
aFolhamostrarque
registros eletrônicosde
requerimentos suspeitos
o citamcomo ‘autor’

Presidente da Câmara demitiu chefe do setor de informática da Casa

Cunha levanta suspeita de
fraudes para incriminá-lo

PETROLÃO
Pedro Ladeira/Folhapress

Eduardo Cunha (PMDB-RJ) preside uma sessão na Câmara

AssembleiA GerAl
A Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo - SOGESP, de
acordo com os artigos 15 e 16 do Estatuto Social, convoca seus associados para a
Assembleia Geral que se realizará no Guarujá - Casa Grande Hotel Guarujá - Av.
Miguel Stéfano, 1001 - Guarujá - SP - no dia 30 de maio de 2015, às 08:00, em
primeira convocação, e, às 08:30, em segunda convocação, na qual será apreciada
a seguinte Ordem do Dia: 1. Aprovação das contas referentes ao ano de 2014;
2. Outros assuntos de interesse.

Jarbas magalhães - Presidente

Associação de Obstetrícia e Ginecologia
do estado de são Paulo - sOGesP

Solicitação de Manifestação de Interesse
Solicitação de manifestação de interesse para participar da seleção destinada à
contratação dos serviços de consultoria com utilização de regras de seleção fornecidas
pelo Baco Interameno Desenvolvimento – BID, GN 2350- 9, visando implementar
melhorias no processo de atendimento presencial daReceita Federal do Brasil, incluindo,
dentre outros: o mapeamento das demandas apresentadas no atendimento presencial;
elaboraçãodediagnósticossobreomodeloatual deatendimento; elaboraçãodeproposta
demelhorias dos processos e ferramentas utilizadas; e elaboração de casos de uso para
sistema informatizado. As empresas e/ou instituições interessadas deverão fornecer
informações sobre: corpo técnico; serviços de consultoria similares; experiência na
prestaçãodeserviçosparaórgãodaAdministraçãoPúblicaFederaldireta;Experiênciaem
transferênciadeconhecimento;que indiquemquesãoqualificadasepossuemexperiência
para executar os Serviços. As Manifestações de interesse deverão ser entregues na
forma escrita (pessoalmente, por correio, ou por correio eletrônico/e-mail) até 17h00mdo
dia19/05/2015. Endereço:SASQd.6Bl. “O”Ed.ÓrgãosCentrais,6ºandar–Brasília/DF.
CEP: 70.070-917.Correio eletrônico: cpl.df.samf@fazenda.gov.br
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RETIFICAÇÃO

LICITAÇÃO TSE Nº 30/2015

PREGÃO ELETRÔNICO

Objeto: Prestação de serviços especializados em
segurança da informação para a Justiça Eleitoral.
Abertura: 13/05/2015 às 13:30h. Informações:
3030-8173. Edital no site www.comprasnet.gov.br.

Brasília, 28 de abril de 2015.
MARIAANGÉLICABORGES DA SILVA

Pregoeira

JUILLAN HOLDINGS S.A.
CNPJ/MF no 12.933.611/0001-71

Errata
Na publicação das Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2014 publicadas neste jornal em
24/04/2015 na página B6, Caderno mercado, no quadro Demonstrações do Fluxo de Caixa Consolidado
em 31/12/2014 e 2013, onde se lê 2013 e 2012, leia-se 2014 e 2013. no quadro Demonstrações de
Resultados Consolidado em 31/12/2014 e 2013, onde se lê 2014 e 2012, leia-se 2014 e 2013. No
quadro Demonstrações das Mutações do Patrimonio Liquido, na última linha, no campo saldos em
31/12/2014, onde se lê Saldos em 31/12/2013, leia-se Saldos em 31/12/2014.

MARANS HOLDINGS S.A.
CNPJ/MF nº 15.534.509/0001-91

Errata
Na publicação das Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2014 publicadas
neste jornal em 24/04/2015 na página 4, Caderno mercado 2, no quadro Demonstra-
ções do Fluxo de Caixa Consolidado em 31/12/2014 e 2013, onde se lê 2013 e 2012,
leia-se 2014 e 2013.

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
de São Paulo - SEBRAE/SP

EXTRATO DE CONTRATO

Processo 1514/2014 - Contrato 39/2015

Contratante: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo.Contratada:
Eliz-LineTransporte eTurismo Ltda-EPP.Objeto:prestação de serviços de transporte de
passageiros, sob regime de fretamento eventual em veículos motorizados com a prestação
de serviços de motorista, para atender, sob demanda, a Sede e os Escritórios Regionais do
SEBRAE-SP, no âmbito municipal e intermunicipal - LOTE 2. Valor: R$ 495.888,95 -
Vigência: 12 meses - Data de assinatura: 23/04/2015. Assinaturas: pelo contratante:
Bruno Caetano Raimundo, Ivan Hussni e Pedro Rubez Jehá e pela contratada: Rogério
Martins Dardengo e Eduardo Aparecido Grecco.

A SPDM –ASSOCIAÇÃOPAULISTAPARAODESENVOLVIMENTODAMEDICINA
– UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas interessadas em participar da
Concorrência nº SE 13/2015 para a Contratação de Empresa Especializada em

Serviços de Locação de Microcomputadores tipo PC Desktop, ALL-IN-ONE e Notebook,
a retirar o caderno de informações no dia 12 de maio de 2015, das 9h00min às 16h00min,
no endereço: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2651, Jardim Paulista – São Paulo – Hospital de
Transplantes Euryclides de Jesus Zerbini. (Hospital Brigadeiro) Tel.: (11) 3170-6251.

Comunica o CANCELAMENTO da Audiência Pública que esta Subcomissão realizaria em 30/4/2015 para
tratar do futuro edital de Parceria Público-Privada que tem por objeto a iluminação pública da Cidade.

SUBCOMISSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Coleções Folha: o melhor da cultura, o melhor da arte e o melhor do lazer reunidos para você.
Preços imperdíveis. Aproveite para adquirir a sua!

Ligue

(11) 3224 3090
(Grande São Paulo),

0800 775 8080
(outras localidades)
ou acesse

www.folha.com.br/
colecoes

*Preços válidos para os Estados de SP, RJ, MG e PR. Outros Estados consulte www.folha.com.br/colecoes

GRANDES VOZES

25 livros-CD

CHARLES CHAPLIN

20 livros-DVD

O MUNDO DA CERVEJA

12 livros

GRANDES DESIGNERS

20 livros

FOTOS ANTIGAS DO BRASIL

20 livros

LITERATURA IBERO-AMERICANA

25 livros

CERCERVEJAO MUNDO DA CERVEJA APLIN

LITERATURA IBERO-AMERICANA

CHARLES CHAPLINCHARLES CHAPLIN

FOTOS ANTIGAS DO BRASIL

g

(11) 3224 3090
(Grande São Paulo),

0800 775 8080
(outras localidades) 
ou acesse 

www.folha.com.br/ 
colecoes

GRANDES VOZES

FOTOS ANTIGAS DO BRASIL

(11) 3224 3090
(Grande São Paulo),

0800 775 8080
(outras localidades) 
ou acesse 

www.folha.com.br/ 
colecoesFOTOS ANTIGAS DO BRASIL

*Preços válidos para os Estados de SP, RJ, MG e PR. Outros Estados consulte www.folha.com.br/colecoes

GRANDES DESIGNERS

*Preços válidos para os Estados de SP, RJ, MG e PR. Outros Estados consulte www.folha.com.br/colecoes

GRANDES DESIGNERS

*Preços válidos para os Estados de SP, RJ, MG e PR. Outros Estados consulte www.folha.com.br/colecoes

GRANDES DESIGNERS

Apenas
cada
volume.R$ 16,90*

Apenas
cada
volume.R$ 16,90*

Apenas
cada
volume.R$ 16,90*

Apenas
cada
volume.R$ 15,90*

Apenas
cada
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Apenas
cada
volume.R$ 15,90*

Acervo Folha.
Os últimos 93 anos,
exatamente como foram
impressos, agora na tela
do seu computador.
www.folha.com.br/acervo
Desenvolvimento:


