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Notícia anterior Próxima notícia

MP investiga edital de jatinho para
Pezão
Apesar de polêmica envolvendo contratação de empresa de táxi aéreo, governo
mantém licitação

Subprocuradoria Geral de Justiça vai apurar se o estado está respeitando os princípios da economicidade e da
razoabilidade

Após a polêmica envolvendo o aluguel de jatinho para transportar o governador Luiz Fernando Pezão e sua
equipe em viagens oficiais pelo Brasil, o Ministério Público anunciou ontem que vai investigar o edital de
contratação. O estado pretende pagar até R$ 2,51 milhões por ano a uma empresa de táxi aéreo, que preste
um “serviço de excelência” ao “chefe do Poder Executivo”. O procedimento foi instaurado pela
Subprocuradoria-Geral de Justiça de Assuntos Cíveis e Institucionais. O MP vai apurar se o governo está
respeitando os princípios da economicidade e da razoabilidade. Dependendo do que for apurado, a investigação
poderá se desdobrar em uma ação contra o estado.

A despeito das críticas, o governo informou que está mantida a licitação, marcada para o próximo dia 23.
Em nota, o Palácio Guanabara diz que “o edital e as informações que o compõem estão à disposição dos órgãos
de fiscalização e controle, como estão todos os processos que tratam de licitações ao amparo da legislação em
vigor”. O estado “considera atendidos todos os requisitos necessários à transparência e o respeito aos
princípios da gestão pública”.

Em meio a uma crise financeira e a atrasos de salários do funcionalismo, a Subsecretaria Militar lançou o
edital no último dia 10. A aeronave deverá ser um avião a jato, com duas turbinas e capacidade mínima para
seis passageiros, além da tripulação. Para garantir o conforto do governador, precisará ainda ter “assentos
configurados para possíveis reuniões em poltronas giratórias, banheiro e autonomia para permanecer durante
três horas e meia em voo de cruzeiro”, sendo capaz de percorrer uma distância de 2.200 quilômetros, de modo
a permitir viagens do Rio de Janeiro para as principais capitais nacionais (Brasília, São Paulo e Belo
Horizonte)”.

Além de cumprir especificações na aeronave, em terra a empresa vencedora da licitação deverá oferecer
uma sala VIP para o uso de Pezão e de seus assessores, antes do embarque, nos aeroportos de Rio (Galeão e
Santos Dumont), São Paulo, Brasília e Belo Horizonte.

Num levantamento feito na semana passada em sites de busca de passagens aéreas, O GLOBO encontrou
voos para Brasília (ida e volta) em companhias comerciais, com embarque imediato, com valores entre R$ 2
mil e R$ 2,3 mil. Levando em conta a passagem mais cara, os R$ 2,51 milhões seriam suficientes para
comprar 1.904 passagens de ida e volta em aviões de carreira por ano, ou 91 viagens por mês ao longo de 12
meses.
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