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Contrato de R$ 6,4 mi
da AL gera polêmica
ASSEMBLEIA Publicação da Casa dá a entender que
garçom teria salário de R$ 11,5 mil; contratada diz
que remuneração mensal na verdade é de R$ 1.267,64
Fernanda Menta
fernanda.menta@jtocantins.com.br

Acontrataçãodeumaempresa especializada na prestação de
serviços de limpeza, conservação,portaria,recepção,copeiragem e garçonaria, entre outros,
no valor anual de R$ 6,460 milhões pela Assembleia Legislativa (AL) do Estado gerou polêmica. A publicação do extrato do
contrato022/2018,nodiário oficial da AL do último dia 8, traz
entre outros uma tabela na qual
o valor pago mensalmente pelos serviços de garçom, por
exemplo, é R$ 11.550,13, de copeira R$ 10.824,03 e servente de
limpeza R$ 4.654,58. Como são
oitogarçons,14copeirase33serventes, o valor mensal com esses serviços é de R$ 397.538,60,
um total de R$ 4.770.463,20 em
umano. (Veja tabela de todos os serviços no quadro).
Noextratodo contratopublicado consta que já estão inclusos todos os materiais de consumo necessários para atender a
demanda. “Também faz parte
do objeto desta contratação o
fornecimento de materiais, peças e componentes de reposição
novos, originais e de primeiro
uso para manutenção predial,
quando necessário e solicitado

OCONTRATO,
ASSINADONODIA2DE
JULHO,TEMDURAÇÃO
DE12MESES(1ANO)
PODENDOSER
PRORROGADOPOR
ATÉ60MESES(5ANOS)

Prestação de serviço
Veja valores do que foi contratado pela AL
Postos

Qt.

Servente de Limpeza
Jauzeiro
Jardineiro
Artiﬁcie de Manutenção
Porteiro
Recepcionista
Ascensorista
Encarregado
Supervisor
Copeira
Garçom
Totais

33
4
1
3
7
5
8
2
1
14
8
86

Valor
Unit. (R$)
4.654,58
4.654,58
5.175,55
6.403,02
4.209,35
4.215,57
3.946,38
4.743,43
6.242,69
10.824,03
11.550,13

Mensal
(R$)
153.601,14
18.618,32
5.175,55
19.209,06
29.465,45
21.077,85
31.571,04
9.486,86
6.242,69
151.536,42
92.401,04
538.385,42

Global
12 meses
1.843.213,68
223.419,84
62.106,60
230.508,72
353.585,40
252.934,20
378.852,48
113.842,32
74.912,28
1.818.437,04
1.108.812,48
6.460.625,04

Fonte: Diário Oﬁcial da Assembleia Legislativa do Tocantins

pelacontratante”.
A Assembleia, por meio de
nota, informa que a contratação foi realizada de acordo com
a lei de licitação “obedecendo os
princípios da economicidade,
eficiência,moralidadee publicidade, nos mesmos quantitativos e moldes do processo anterior,realizado na Casa”.
A AL também reforça que
nosvaloresdosserviçospara cada posto de trabalho, estão inclusos todos os materiais necessários para cada função. “A título de exemplificação destacamos que compõem os preços
dos serviços de garçom: salários,transporte, auxílioalimentação,materiaisdeconsumo(café, açúcar, leite, frutas, bolachas, etc., uniformes, equipa-

mentos, dentre outros), inclusiveosencargossociais,trabalhistase tributários”.

EMPRESA

A empresa contratada, Fênix
Assessoria & Gestão Empresarial LTDA, também por meio de
nota,reiterouquenosvaloresestão embutidos os custos com a
aquisição de produtos. “O valor
pago pela Assembleia Legislativapelosserviçosdegarçomecopeira inclui, por exemplo, água
mineral,sucos,leiteninho, cappuccino e polpas de frutas para
todos os gabinetes e departamentos”.
A empresa informou ainda
que o salário do garçom é de R$
1.267,64 e de copeira de R$
1.014,03.

LAVA JATO

Ex-ministros Mantega e Palocci
são denunciados por corrupção
Aforça-tarefadeinvestigadores da Operação Lava Jato apresentou ontem à Justiça denúnciacontraosex-ministrosdaFazenda Antônio Palocci e Guido
Mantegapeloscrimesdecorrupção ativa e passiva e lavagem de
dinheiro.Executivosdaempreiteira Odebrecht e os publicitáriosMônica Moura e João Santanatambémforamdenunciados.
De acordo com o Ministério
Público Federal (MPF), três exdiretores da empresa ofereceram vantagens ilícitas aos exministros para que ajudassem
naedição de umamedidaprovisória de interesse da empresa.
Segundo a investigação, foram

disponibilizados R$ 50 milhões
emumacontadosetorde propinas da empresa, que ficou à disposição dos acusados. “Este
montante somente era utilizado mediante a autorização de
Guido Mantega, sendo que parcela desse valor foi entregue aos
publicitários Mônica Santana e
João Santana, além de André
Santana, para serem usados na
campanhaeleitoralde2014.”
“Durante as investigações ficou comprovado que, ao longo
dos anos de 2008 e 2010, houve
intensanegociaçãoentreMarcelo Odebrecht e, sucessivamente,AntônioPaloccieGuidoMantega, para a edição de medida

provisória que beneficiasse as
empresas do grupo Odebrecht e
permitisse a solução de questõestributáriasdogrupo.Oobjetivo da manobra legislativa era
permitir o pagamento parcelado de tributos federais devidos,
com redução de multa, bem como sua compensação com prejuízosfiscais”,diz oMPF.
Para viabilizar o pagamento
da propina para Mantega, que
foi lançada na chamada ‘PlanilhaItaliano’,sub-conta‘Pós-Itália’, Odebrecht ‘valeu-se de Migliaccio e Hilberto, que atuavam no Setor de Operações Estruturadas da empresa’. (Agência

Brasil com AE)

