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VELOCIDADE CONTROLADA: Governo quer dar mais transparência às suas compras

Prazo para licitar grandes obras 'de
infra-estrutura- cairá para três meses
Pacote paraacelerar crescimento prevê julgamento mais rápido de recursos
~~~!"!~~

Eliane"Oliveira e Mônle;' Tavares . que-o projeto traz Inovações :..
:d6. processo con- .' empresa, pelas ircwdes e outras
----------luteressantes.)rias
ele eflrma ~~~>~.em.casosde·.
irregularidades que podem
,. BRAS!LIA. O governo quer reque a límítaçãõ dos recursos :'Q~;jlirples.
Segúndo Rogério' acontecer no 'processo licttató. duzír; dos atuais seis para pêlo .•ceeceíe.céceno.de
õeresa dos i~Si:W~ à inversão se apli- ~ rio.•.Hoje;-e setor público passa.
menos três meses, o período- IIcit~tes.
Prlnclpalmente
» e:aiia. por exemplo, à construpeo oesconíortodeâcaccoer as
de duração do processo de QtíaJ}.do se trata da redução do .ç~,~~
escolas e o~ções
ta- mãos amarradas ao. levar am
contratação de grandes obras. 'prézo para recorrerr-'
p~,
que precisam ser lei- golpe e saber que vai ser pasPara Isso, propôs, no projeto
-e-Querem economizar tem- tas cpm maior rapidez.
sacio para trás de novo. Além do
"de leí complementar que muda
~
GteiS-e Isso
..
CGCdaempresa,passarâoaser
aLelGeraJdeUcitações'(8,666)'
pod~r~"::
CPF~de'direloresedoDos,
exigidos os CPFs de seus di- encaminhado ao .Congresso
~eWg~_
de. empresas serão ~d05
. reteres e propríetéríos.
.
na semana passada ~ que o
. Para o procurador-geral do
- Esse tipo de fraude occr· julgamento dos questlonamenMinistro admite mudanças
Ministério Público junto ao TriTe, prtncípalrnénte, em pres· .tcsccorra em uma única etaoa . para atender a setor privado
bunal de Contas da União tações de serviços, como 11m
~operaçãoequeoprazopira
Nem bem O presIdente Lula (TeU), Lucas Furtado, a IQVer- peza e segurança. O emprerecorrer dos recursos' cala .(1e.. enviou ao Congresso o projeto, o são de fases aglliza a lidtação.
sárío foge com o d.lnt1éiro e
enec para dois dlas:úteiS ..· ··i· :',;:~
também sofre pressões
Isso porque, na segunda etapa,
deixa até de pagar ~ fundoA idéia é dar mais trans-: por urna outra razão: a uwerseo
seriam abertos somente os do- nários - disse Sagtanna.
parêncla às compras governade fases. Pelo novo crttérío, a cumentos de habilitação da emOutras inovaçõés sãó a obrímentais e transmitir maior se-' . avalIação de preços é feIta antes
presa vencedora;
gatoriedade de se fa;Zêr compras
gurança ao mercado. Os réc- do exame de qualificação téc- A Inversão de fases da de bens e serviços comuns (paarcos argumentam que' a al-. nlca, .Após se reunir ontem com licitação não afeta o nível de pérs. menutençãor'êornputaôoteração é importante, urna vez representantes das grandes em- exigência técnica.
res etc) vta internet, se os Te·que o segundo mandato do pre- .. preUelras, o mtnístrb do PIaO projeto também traz' como cursos forem da União; 'e a crta,
sidente LUlaserã mercado por Défar:Dento, Paulo Bernardo, 'dLS- destaque a responsabüízação da. çêo de um cadastro nacional de
novos investimentos 'em Infra:: se··ci.ue~·o·proiêt9·1><Xf~··:~ser·.pessoa físíca, e não apenas da preçosde referêncía e
estrutura não apenas
per-": éfterado, para- ai'éfider·.r~ie1Yln•
certa com o 'setor' pdVado,·trias··
dícação do ~br privadÓ~ê'lJ:w..,:
também COI{l verb3.s do Orça- Apoiaremos a mudança
mentodaUnião.Poressarazão;··
que for feita-DO Congresso, â'
o projeto é-parte Integrante do . pedido. do setor prrvado
Programa de Aceleração do: enfatizou Paulo Berriardo,"."
Crescimento(PAC).
Segundo o presidente da À$'- Numa' concorrência em . soclação Brasília das lndúsque há 20 -parttcípantes-retrias de Base-fêbdíb), Pauio
'".cebemos 60 envelopes; 20 que . Godoy, a írrversâo.de fases fará
'tratam de habilitaÇão, 2Q"da com 'Que empresas que não
parte 'técnica e outros 20 de têm condições de pártlclpar
propostas comerctars. Em' ca- . de licitações de obras comda· iIma dessas fases cabe te- plexas (grandes usinas hídre-'
curso. Por. Isso, muitas vezes
létrícas, por exemplo) serem
temos dinheiro, mas a obra
privilegiadas, deixando' para
não. anda '- expttccu o se- trás firmas com melhor cacretãrto de' Logístlca e Teo- pacítaçêo técnica.
.' nologta da Informação do MJ·
- Exist-eo risco de empresas
nistério do Planejamento, Ro-: . idôneas- e competentes ãcerem
j"ério' Santanna.·
.'
.
de fora - afirmou Godoy..
O advogado Afiasto MIJa
Diante da pressão, o governo
'Peixoto, .especíaltsta em Ilei- admite trocar a fase de hab~'
. taçôes .põbheas- n!conhece"
Utação pela do" preço, na prt-

em

j--.

