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Relatório de Transcrições

14/01/2013 11:00:00  até  31/05/2013 14:00:00Período:Operação: PIS 001/2013 - MINEIROS -GAECO

                        C O N F I D E N C I A L   

EDILBERTO CÉSAR BORGES

COMENTÁRIO:

6292418855 13/02/2013 12:39:43 13/02/2013 12:40:49

        0 00:01:06 84397539 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO  fala com MARQUINHOS e este diz que vai à loja do EDILBERTO para conversar pessoalmente, pois  tem umas 
licitações "meio altas" e quer ver o que o EDILBERTO tem de "bão". Este diz que quando o MARQUINHOS for que conversam.

COMENTÁRIO:

6292418855 13/02/2013 15:38:10 13/02/2013 15:44:04

        0 00:05:54 96374590 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala para HNI que hoje que conseguiu o alvará, que os bombeiros vão dia 19 fazer a vistoria. HNI diz que o restante 
(prefeitura e estado) está tudo ok, que eles não vão lá. EDILBERTO comenta que hoje que pegou o da vigilância. HNI explica que 
o do corpo de bombeiros é necessário em casa de licitação, que eles exigem. EDILBERTO fala que tem que começar pegar os 
documentos do hospital.  HNI pergunta quem vai tomar conta do f inanceiro do hospital. EDILBERTO fala que todos os documentos 
vai passar para ele (HNI2). HNI diz que vai sentar e conversar com HNI2 para ele fazer uma conciliação bancária, que vai dar 
umas aulinhas de papelada para ele. HNI pergunta se é o BETINHO que vai tomar conta dessa parte. EDILBERTO diz que faz 
pagamentos, mas que a papelada vai centralizar no BETINHO. HNI diz que vai fazer a contabilidade certinha, que já vai começar a 
faturar nota. HNI fala para trocar o endereço da nota. HNI diz que amanhã vai ver questão de nota e papel com o BETINHO 
amanhã, que é para ver o quê ele tem que mandar para eles todo mês. HNI diz para EDILBERTO que tem que arrumar uma 
salinha, para não misturar os papéis. EDILBERTO fala que esta aqui (empresa?) já está toda "fudida", que devem levar a outra 
(empresa?) certinha. HNI diz que tem que zelar bem dela (empresa?), que esta é a válvula de escape, que é a salvação deles, 
que por isso quer ir lá amanhã para zelar bem dela. EDILBERTO pergunta se o Federal está ok. HNI diz que só tem o parcelamento 
do SIMPLES, que nem sabe quando vai pagar. 

COMENTÁRIO:

6292418855 14/02/2013 08:29:28 14/02/2013 08:31:21

        0 00:01:53 6285137951 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

VANDERLAN liga para EDILBERTO e diz que o menino o chamou lá, hoje, para ver como vai faturar. EDILBERTO diz que está 
passando da hora de faturar isso e indaga se tem como ir lá de manhã, porque o JARI está em cima disso. EDILBERTO diz que 
tem que faturar todos os vales. VANDERLAN indaga se EDILBERTO já assinou o contrato. EDILBERTO diz que não sabe, que vai 
ver com o JARI. VANDERLAN pede para verif icar com o JARI e avisá-lo, pois vai lá após o almoço, porque, na parte da manhã, 
tem que ir a Assembleia, ao Samu e ao Araújo Jorge. 

COMENTÁRIO:

6292418855 14/02/2013 09:10:47 14/02/2013 09:13:57

        0 00:03:10 93475371 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para HNI e pergunta como está a conta dele: 21082-x. HNI informa que voltou um cheque de R$ 6.407,00. 
EDILBERTO pergunta o que HNI viu da Prohospital. HNI diz que ainda não conseguiu analisar. EDILBERTO diz que começou a 
movimentar a conta e vai começar a "cair muito dinheiro nessa conta" da Prohospital. EDILBERTO informa  que já enviou o 
contrato e que a alteração é que saiu um sócio e entrou outro, diz que no imposto de renda deste tem muitos imóveis. 

COMENTÁRIO:

6292418855 14/02/2013 11:28:13 14/02/2013 11:30:18

        0 00:02:05 84044147 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO reclama com HNI de dificuldades f inanceiras que está enfrentando e diz que, agora, que vai começar a faturar os 
vales. EDILBERTO diz que só gastou dinheiro na campanha, tudo no vale, e só agora é que vai começar a faturar. EDILBERTO diz 
que aqueles negócios na secretaria estão parados. Diz também que "o nosso amigo" f icou de conversar com o "fulano lá em 
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EDILBERTO CÉSAR BORGES
cima", porque em baixo está parado. HNI diz que ele vai conversar e que "aquele negócio" está ruim, porque pagou o "trem" do 
homem e agora ele f ica cobrando. HNI pede a EDILBERTO para ver quanto consegue transferir para a conta do menino, cinco, 
seis. EDILBERTO diz que vai verif icar, pois, hoje, está tentando arrumar dinheiro emprestado para pagar funcionários.

COMENTÁRIO:

6292418855 14/02/2013 12:00:19 14/02/2013 12:01:19

        0 00:01:00 6293475371 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CLEBER liga para EDILBERTO e diz que estava fazendo uma análise da alteração do quadro social, só que o f ilho está com o 
CDC atrasado e com a conta estourada, então pede ao ALVO para depositar três e quinhentos na conta do filho para regularizar.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 14/02/2013 13:18:31 14/02/2013 13:19:18

        0 00:00:47 96374590 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO pede a HNI para passar a declaração do imposto de renda da MARIANA e do EDILBERTO JÚNIOR. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 14/02/2013 19:25:57 14/02/2013 19:27:39

        0 00:01:42 98528786 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

LUCAS liga para EDILBERTO e este pergunta se o processo deu certo. LUCAS diz que falta a assinatura do superintendente. 
EDILBERTO pergunta se é da Pro. LUCAS confirma. EDILBERTO pergunta pelo outro processo. LUCAS diz que tem ido muito 
pouco ao gabinete, então não sabe como está, mas o processo está parado.  LUCAS diz que dá outra vez que levou o 
processo, ELE (?) disse que não ia fazer, então tem que esperar ELE pedir. 

COMENTÁRIO:

6292418855 15/02/2013 10:45:23 15/02/2013 10:49:01

        0 00:03:38 6230866731 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO comenta com WALLBER ("BAIANO") que está enrolado, que pela J. Médica está com problema na federal, que para 
as prefeituras está entregando no vale, que vai tudo para a Pró-Hospital. Falam sobre conversar com alguém para ver como vai 
fazer, que está só faltando fulano meter caneta. EDILBERTO fala que não está tendo dinheiro, que pegou emprestado para pagar 
funcionário. Que sua situação não está fácil.

COMENTÁRIO:

6292418855 15/02/2013 16:49:57 15/02/2013 16:51:58

        0 00:02:01 96980028 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: SOCORRO  chama  EDILBERTO   de CHEFE. Este pergunta se SOCORRO vai na  segunda feira cedo. SOCORRO confirma. 
EDILBERTO diz que  está com a documentação pronta, SOCRRO diz que vai na segunda.. SOCORRO pergunta se deu  certo o 
negócio do cheque. EDILBERTO confirma. SOCORRO diz que "ele" ligou e f icou de ligar para o SOCORRO abrir a conta, mas não 
ligou. SOCORRO diz que é para falar que o ex-prefeito de Pontalina, não aparece mas ele é um donos. EDILBERTO diz que "ele" - 
gerente de banco - falou que a situação era"igual ao Dr. JORGE, na NOVA, que não aparece, não pode aparecer. EDILBERTO   
fala com SOCORRO que este pode comunicar que tem uma pessoa que não pode aparecer, mas é só para f irmar mais para o 
SOCORRO. Este diz que vai  falar pra ele.  EDILBERTO  diz que eles são bons de negócio. SOCORRO diz que se "ele" - gerente  - 
não ligar que fala para o EDILBERTO.

COMENTÁRIO:

6292418855 16/02/2013 08:11:06 16/02/2013 08:13:23

        0 00:02:17 84397539 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para MARQUINHOS, este diz que está começando a fazer umas "viagenzinhas", que vai começar de novo para 
tentar acertar com EDILBERTO. MARQUINHOS diz para EDILBERTO que se aparecer algum negócio maior e pergunta se este tem 
documento. EDILBERTO diz que sim, que é pela PROHOSPITAL, uma outra empresa dele, que f ica lá em cima, onde era aquela 
outra f irma dele. EDILBERTO diz que a documentação está toda pronta. MARQUINHOS diz que vai fazer aquele giro, da mesma 
forma que fazia.

COMENTÁRIO:

6292418855 16/02/2013 18:21:18 16/02/2013 18:24:14

        0 00:02:56 6684476772 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO: 
HNI liga EDILBERTO e pergunta se este quer que leve os "trem" lá amanhã. EDILBERTO diz que ligou para o WILSON e os 
negócios ainda estão na Barra, então tem que esperar deixar lá no posto. HNI diz que, na terça-feira, vai a Barra. HNI pergunta 
se ELE (?) não se dispôs a colocar no ônibus. EDILBERTO responde que todo dia tem ambulância e não sabe o motivo que  ELE 
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EDILBERTO CÉSAR BORGES
ainda não colocou na ambulância para deixar no posto. HNI pergunta se é em Aragarças. EDILBERTO confirma. HNI pede para 
EDILBERTO confirmar o endereço correto e avisá-lo. 

COMENTÁRIO:

6292418855 18/02/2013 14:20:10 18/02/2013 14:22:25

        0 00:02:15 84054872 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para TOMÁS e pede o celular do FAUSTO, prefeito de Aragapaz. TOMÁS informa o telefone de RONAN, 
secretário de Administração: (62) 9118-6467. EDILBERTO diz que quer falar com é com o MILTON, pois este está em Aragapaz e 
Mozarlândia e não atende o celular. Diz que saiu um caminhão com mercadorias para Mozarlândia. TOMÁS diz que já fez o 
procedimento, que está tudo pronto. 

COMENTÁRIO:

6292418855 18/02/2013 14:49:25 18/02/2013 14:50:51

        0 00:01:26 6499577747 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HELBER liga para EDILBERTO e este diz que conseguiu falar com o MILTON em Araguapaz e ele falou que vai ligar para HELBER. 
EDILBERTO informa o telefone em que MILTON está: (62) 9118-6467 (celular de RONAN, braço direito do prefeito).

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 18/02/2013 14:54:51 18/02/2013 14:55:30

        0 00:00:39 6499577747 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO liga para HELBER para saber se este conseguiu falar com MILTON. HELBER diz que ainda não. EDILBERTO pergunta 
se vão passar o dinheiro hoje. HELBER confirma.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 18/02/2013 15:17:00 18/02/2013 15:20:05

        0 00:03:05 6281713321 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

ANTONIO avisa EDILBERTO que a LETÍCIA (?) assinou o contrato. EDILBERTO diz que tem que organizar para começar a faturar. 
EDILBERTO o que tem que ser feito agora. ANTONIO diz que ela levou uma cópia do contrato e pergunta se já entregou alguma 
coisa. EDILBERTO responde que, desses materiais, já entregou muita coisa no vale. EDILBERTO diz que, depois, tem que pegar o 
preço dele e saber se ANTONIO compra mais barato, preço de fábrica. ANTONIO diz que não compra mais barato do que 
EDILBERTO e tem que o ver o que ele já tem no estoque, para saber se o preço compensa e o restante vê o preço que compra. 
EDILBERTO diz que estava pensando em passar pelo preço de custo, tirar o imposto e repartir o lucro. EDILBERTO diz que, como 
já assinou o contrato, vai faturar a nota.

COMENTÁRIO:

6292418855 18/02/2013 16:02:33 18/02/2013 16:05:09

        0 00:02:36 6499577747 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para HNI e pergunta se o MILTON passou os dados da conta corretos, pois ainda não caiu o dinheiro. HNI explica 
que o problema é que este valor precisa de autorização de alguém do banco e não tem ninguém para fazer isso. Eles reclamam 
do banco do Brasil. EDILBERTO pergunta se HNI conseguiu falar com MILTON. HNI diz que sim e pergunta se MILTON comentou 
alguma coisa com ele. EDILBERTO diz que o MILTON comentou sobre o "xis o xis, hoje e amanhã". EDILBERTO diz que não sabe 
como é esse negócio e tem que ver aqui. HNI diz que vai estar lá às seis horas e conversam.

COMENTÁRIO:

6292418855 18/02/2013 16:14:31 18/02/2013 16:16:42

        0 00:02:11 91364303 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para HNI e pergunta se este achou "aquela peça rara de Nova Veneza" (LUISINHO ?) . HNI diz que acha que ele 
mudou, pois ninguém tem notícias dele. HNI diz que conversou com o TOMÁS e este disse que viu aquele negócio com ele ("peça 
rara") e que, HNI, podia f icar sossegado, pois está encaminhando aquilo também. HNI diz que, por isso, não está correndo mais 
atrás, porque achou que estava resolvendo juridicamente. EDILBERTO diz que o TOMÁS não comentou nada do LUISINHO, pois 
não tinha falado para ele. EDILBERTO diz que os cheques estão todos com ele e que pode ser outra coisa. HNI diz que vai 
verif icar e dá um retorno. HNI pergunta pelo prefeito de Britânia, CARLOS CUNHA, está em contato com eles. EDILBERTO diz que 
é o MILTON quem sabe e fala que estava mandando vale. EDILBERTO comenta que Matrinchã, o DANIEL, está fechado com eles. 
HNI diz que, depois, vai conversar com MILTON para saber como está o andamento em Britânia. 
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EDILBERTO CÉSAR BORGES

COMENTÁRIO:

6292418855 18/02/2013 16:33:22 18/02/2013 16:34:33

        0 00:01:11 6499577747 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI liga para EDILBERTO e pede a este para olhar, pois já deu certo. HNI diz que está indo lá buscar o remédio e pergunta se, a 
respeito do "xis", dá para organizar alguma coisa. EDILBERTO diz para HNI ir lá que eles conversam. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 18/02/2013 17:40:06 18/02/2013 17:41:48

        0 00:01:42 84035373 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para JANILSON e que conversou com o EDUARDO e este disse que o processo está do mesmo jeito e que até 
quinta-feira está concluído. EDILBERTO diz que a JORLANA vai para outro lugar e dependendo vai montar a outra f irma lá. 
JANILSON fala para passar a JMédica para lá e que, amanhã, conversam. 

COMENTÁRIO:

6292418855 18/02/2013 18:10:13 18/02/2013 18:11:06

        0 00:00:53 6481021506 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI liga para EDILBERTO para saber se este ainda está na JMédica. EDILBERTO confirma e HNI diz que está no centro e que já 
está chegando lá.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 18/02/2013 18:58:38 18/02/2013 18:59:31

        0 00:00:53 6499577747 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: WILMER fala para EDILBERTO que em cinco minutos está chegando lá. EDILBERTO diz que é para entrar pelo fundo. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 18/02/2013 19:03:33 18/02/2013 19:05:08

        0 00:01:35 6285717665 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON liga para EDILBERTO e pede os dados bancários da Prohospital. EDILBERTO informa: ag: 3311-1 / c/c: 44086-8. MILTON 
diz que está em Mozarlândia ainda para ver se adianta. EDILBERTO diz que está esperando o WILMER. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 18/02/2013 19:06:52 18/02/2013 19:07:51

        0 00:00:59 6292211917 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: JACIARA liga para EDILBERTO e indaga onde este está. EDILBERTO responde que está na f irma esperando o WILMER, genro do 
prefeito de Indiara. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 19/02/2013 10:01:04 19/02/2013 10:04:28

        0 00:03:24 96980028 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala para HNI que aquele pessoal da Estoque é meio burro, que o 'nego' chegou conversando com o WANDERSON lá 
em Cromínia, que disse que iria 'fuder" eles. EDILBERTO comenta que eles nem estão sabendo que estão entregando lá pela 
Prohospital. HNI diz que teve pregão lá. EDILBERTO fala que não teve, que ele cancelou o pregão, pois não tinha saído os 
documentos da prohospital. HNI pergunta se EDILBERTO está atendendo em Idealina. EDILBERTO fala que não. Falam em 
parceria. 

COMENTÁRIO:

6292418855 19/02/2013 10:14:52 19/02/2013 10:16:25

        0 00:01:33 93475371 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta HNI se entrou alguma coisa em sua conta. HNI fala que entrou um de R$ 6.000,00, que é a primeira vez. 
EDILBERTO fala que pode deixar voltar. EDILBERTO comenta que a conta da Prohospital está positiva.

COMENTÁRIO:

6292418855 20/02/2013 08:47:42 20/02/2013 08:48:57

        0 00:01:15 93475371 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO pergunta para CLEBER se teve alguma alteração em sua conta (21082X). EDILBERTO comenta que a conta da 
Prohospital está tendo bastante movimento.

TRANSCRIÇÃO:
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EDILBERTO CÉSAR BORGES

COMENTÁRIO:

6292418855 20/02/2013 09:47:43 20/02/2013 09:50:25

        0 00:02:42 6284293577 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON fala para EDILBERTO falar com JANDUHY  (de Rialma?) e perguntar para ele se ele vai estar lá depois do almoço para 
eles cancelarem o edital de amanhã para ver se eles batem a tecla lá. EDILBERTO diz que vai tentar falar com JANDUHY. MILTON 
explica que lá eles estão pedindo a ANVISA,  razão porque não podem participar pois a ANVISA da Prohospital está vencida, 
que até já pediu a renovação, que aí vai chegar lá e vai rodar, pois lá vai ter uns 20 que já pegou o edital, que já falou com o 
menino, então eles tem que forçar o JANDUHY fechar o emergencial com eles, para aguentar o prazo, até a renovação ANVISA 
deles sair, que EDILBERTO tem que  bater no assunto direto, sem mentira, para ele ver que eles não têm culpa. Que é para 
EDILBERTO falar para o JJANDUHY que ainda não saiu a renovação da ANVISA, que estão enrolando eles, que aí tem que 
esperar eles, porque senão vão perder, que aí iria lá com o MILTON e fechariam o emergencial. EDILBERTO fala que vai tentar 
falar com JANDUHY, que se não conseguir, a hora que MILTON chegar ele tenta. 

COMENTÁRIO:

6292418855 20/02/2013 09:51:59 20/02/2013 09:52:43

        0 00:00:44 6284293577 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala para MILTON que o telefone de JANDUHY dá na caixa. Que é para MILTON tentar falar com alguém lá da cidade 
e ver se JANDUHY está lá para então marcarem de ir lá. 

COMENTÁRIO:

6292418855 20/02/2013 09:57:58 20/02/2013 09:59:13

        0 00:01:15 6284293577 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON fala para EDILBERTO preparar os trem que vai fazer a proposta em Rialma, que conseguiu falar lá. Que estão os 
esperando depois do almoço, que falou com o filho do prefeito, que o prefeito e a secretária de saúde estão lá esperando, que aí 
vão para bater o martelo, pois se EDILBERTO ver muita dif iculdade, que é para ele conversar com JANDUHY em particular, que é 
para dizer que daquele jeito para eles não dá, que aí f ica só a amizade, que o MILTON vai lá, participa das reuniões.

COMENTÁRIO:

6292418855 21/02/2013 08:04:26 21/02/2013 08:07:41

        0 00:03:15 96374590 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para HNI e pergunta se pode pegar uns quinze, dezesseis mil da conta da Prohospital e dizer que este valor é 
para fazer pagamento dos salários atrasados, há cinco meses, da funcionária MARINA. HNI pergunta se EDILBERTO quer esse 
dinheiro para pagar contas da JMédica. EDILBERTO diz que é para pagamento de contas pessoais. HNI diz que é para sacar o 
dinheiro e lançar como Distribuição de Lucros. 

COMENTÁRIO:

6292418855 21/02/2013 08:25:48 21/02/2013 08:27:49

        0 00:02:01 6292929322 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

HNI liga para EDILBERTO e diz que despachou com o "homem", ontem, no Palácio. Diz que entregou o papel para o "homem" e 
explicou que a situação "deste senhor" era caótica, mas ele foi companheiro, parceiro, e o "homem" disse que ia ver se arruma 
um agora e o outro depois, e dava uma posição. EDILBERTO diz que o negócio está tudo pronto lá. HNI diz que não é isso, mas 
que não pode falar isso por telefone e pede a EDILBERTO para ir ao escritório dele para conversarem.

COMENTÁRIO:

6292418855 21/02/2013 08:28:03 21/02/2013 08:28:40

        0 00:00:37 6292929322 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI pede a EDILBERTO para mandar a mensagem de LUCAS. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 21/02/2013 09:26:36 21/02/2013 09:29:18

        0 00:02:42 84036790 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO conversa com HNI sobre processo daquele. Diz que o JANILSON estava lá e que o SÉRGIO é quem está verificando 
o processo que estava para ser penhorado e que estava na Procuradoria, entretanto este está parado desde o mês oito. 
EDILBERTO reclama da situação f inanceira. HNI pergunta como estão as prefeituras. EDILBERTO diz que está vendendo devagar, 
porque tem um limite de trezentos mil ao mês. HNI pergunta pelo ELIAS. EDILBERTO diz que ELIAS está tentando receber os três 
meses que ainda não recebeu. EDILBERTO pergunta se surgiu alguma coisa. HNI diz que vai lá para conversarem. 
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COMENTÁRIO:

6292418855 21/02/2013 09:35:40 21/02/2013 09:37:20

        0 00:01:40 6235142530 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para HNI e reclama da situação. HNI responde que, hoje, deve ter uma notícia boa para eles. Diz que chegou no 
hospital e está reunido com o Dr. REINALDO, então, assim que desenrolar, vai verif icar se teve crédito do Ipasgo e se houve 
liberação da conta dele. 

COMENTÁRIO:

6292418855 21/02/2013 11:26:45 21/02/2013 11:29:00

        0 00:02:15 6492831932 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO liga para LUCIANO para saber sobre IPTU dos apartamentos, pois ainda não recebeu nenhum. EDILBERTO diz que os 
apartamentos estão em nome dos meninos (f ilhos). HNI pede para mandar os dados por email: lucianorizona@hotmail.com

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 21/02/2013 12:39:09 21/02/2013 12:40:34

        0 00:01:25 96374590 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para DANILO e diz que a MARIANA avisou que foi um pessoal da prefeitura lá e, como  o corpo de bombeiros 
ainda não tinha passado, foram embora. DANILO explica que já conversou com MARIANA e esta disse que, quando conseguir a 
autorização do corpo de bombeiros, entrega e ele vai à prefeitura e pega o alvará. 

COMENTÁRIO:

6292418855 21/02/2013 14:07:11 21/02/2013 14:09:27

        0 00:02:16 92064149 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO conversa com MARINA sobre vistoria do corpo de bombeiros e sobre forma de pagamento do cartão de crédito dela. 
ELA pede para transferir o dinheiro para sua conta: ag: 1590 c/c: 28038-2.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 21/02/2013 17:26:51 21/02/2013 17:27:28

        0 00:00:37 92275467 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: LUCIANO procura por MILTON, e pergunta EDILBERTO se as notas é pra entregar para eles ou em outro local, EDILBERTO fica de 
ligar para MILTON para verif icar.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 21/02/2013 17:33:37 21/02/2013 17:35:40

        0 00:02:03 92275467 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a  LUCIANO se o MÁXIMO está lá, este diz que sim, EDILBERTO orienta-o para que o MÁXIMO assine a 
nota. LUCIANO diz que WAGNER está assinando,  e o pergunta se ele está na JMEDI e pede para o mesmo procurar JACIARA se 
as vias que ela mandou para ele(comprador) conferir lá é para levar de volta, EDILBERTO diz que é só para assinar que recebeu 
as mercadorias e levar as notas de volta, se eles quiserem pode tirar xérox das notas.

COMENTÁRIO:

6292418855 21/02/2013 17:44:24 21/02/2013 17:45:13

        0 00:00:49 84293577 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MNI pergunta MILTON se pode mandar um produtos do pedido de três itens de ARAGUAPAZ,  que está vencendo no mês de 
março. MILTON diz que sim, qualquer coisa ele troca. MNI cita o nome de BECLOSOL.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 21/02/2013 18:39:32 21/02/2013 18:44:27

        0 00:04:55 99754022 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO procura MARCÃO pela f ita com 25, pois a dele está acabando, MARCÃO pergunta de quanto ele irá precisar, 
EDILBERTO diz que está fornecendo para a SANTA CASA e irá precisar de 500 cx. MARCÃO cobra o pagamento das 
pendências, EDILBERTO diz que tem uma duplicata ainda. MARCÃO diz que se não tiver pago, não tem como fornecer. 
EDILBERTO e MARCÃO agendam encontro na empresa de EDILBERTO. 
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COMENTÁRIO:

6292418855 22/02/2013 08:28:25 22/02/2013 08:31:05

        0 00:02:40 6196358569 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta para EDUARDO se hoje conclui. EDUARDO fala que vai conversar com o Dr. PAULO. EDILBERTO fala que 
se não f icar pronto tem que achar outra solução. EDUARDO diz que o negócio de EDILBERTO é muito complicado, que colocou 
dinheiro do seu bolso nisso aí, que está precisando, que está estressado com isso. EDILBERTO fala que isso é sua vida e 
pergunta se não tem como entrar com mandado de segurança para liberar a certidão. EDUARDO diz que não é fácil, que tem que 
conversar com o Doutor.

COMENTÁRIO:

6292418855 22/02/2013 08:53:49 22/02/2013 08:56:34

        0 00:02:45 92064149 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO conversa com MARINA sobre instalação e solicitação de linhas. EDILBERTO fala que a guia dos Bombeiros está com 
o contador. MARINA diz que quer saber do processo, se os bombeiros já foram lá, se tem que agendar. EDILBERTO fala que se 
eles foram lá e não tinha ninguém, eles só voltam depois de 30 dias. MARINA diz que tem que mudar muita coisa, porque senão 
os bombeiros não vão aprovar, cita o exemplo do corrimão da escada. EDILBERTO diz que os bombeiros têm que pedir primeiro.

COMENTÁRIO:

6292418855 22/02/2013 10:04:31 22/02/2013 10:06:11

        0 00:01:40 6293475371 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CLEBER fala para EDILBERTO que o menino deste já pode ir assinar o negócio da conta, fazer senha, da PROHOSPITAL, que tem 
de assinar um contrato, mas que a MARIANA também tem de assinar, que ele pode levar para ela assinar. EDILBERTO pergunta 
como que é o contrato, se é R$ 45.000,00. CLEBER fala que é R$ 46.000,00, que vai debitar os R$ 2.000,00 do fundo garantidor 
e taxa de abertura de crédito. Ligação cai.

COMENTÁRIO:

6292418855 22/02/2013 10:06:22 22/02/2013 10:11:26

        0 00:05:04 6293475371 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta para CLEBER se os 2 mil é fundo garantidor, se esse dinheiro é do banco. CLEBER diz que é fundo 
garantidor, que vai liberar o líquido, que o banco vai debitar os 2 mil, que é garantia, que é do banco. EDILBERTO pergunta qual é 
o juro. CLEBER diz que é 1.36, que é 24 meses com 3 meses de carência. EDILBERTO fala que está precisando fazer dinheiro no 
audi da JACIARA, que o dela é um audi A4, 2.0, PSFI, 2012, model 2013. CLEBER diz que tem de f inanciar no nome de outra 
pessoa física. EDILBERTO fala que pode ser em seu nome ou de seu f ilho. EDILBERTO comenta que o nome de seu f ilho é melhor 
do que o dele, que tem muita coisa no nome do f ilho. CLEBER fala que o cadastro do f ilho é mais antigo. CLEBER fala para 
EDILBERTO enviar as escrituras e IPTU,  ITU, ITR das fazendas para jogar valor maior. CLEBER fala para o f ilho de EDILBERTO ir 
lá assinar para ver se o dinheiro sai hoje ainda. EDILBERTO pergunta como está sua conta. CLEBER fala que entrou outro 
cheque, que não pode pagar ele, que é alínea 12.

COMENTÁRIO:

6292418855 22/02/2013 11:49:43 22/02/2013 11:55:24

        0 00:05:41 6284054872 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a TOMÁS que está querendo agendar com o prefeito de Corumbaíba para o mesmo fazer uma palestra na 
prefeitura.

 4m35s - EDILBERTO diz a TOMÁS que manda na prefeitura de Corumbaíba, inclusive estava vendendo lá em nome daquela outra 
empresa, não na dele, mais cancelou o que tinha, para fazer um novo, e falando como que é para ser feito.

COMENTÁRIO:

6292418855 22/02/2013 16:53:26 22/02/2013 16:56:29

        0 00:03:03 92064149 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCOS fala para MARINA que está cadastrando a PROHOSPITAL e pede o número do Conselho de Farmácia e da autorização 
da ANVISA Nacional.  MARCOS fala seu e-mail para MARINA enviar a certidão de regularidade do Conselho e da ANVISA: 
oliveiravali@uol.com.br.

COMENTÁRIO:

6292418855 18/03/2013 16:30:15 18/03/2013 16:32:49

        0 00:02:34 6291575779  EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

PAULO avisa EDILBERTO que f icou cinco mil, que este é o valor que eles pediram. ESTE reclama, diz que é muito dinheiro e 
justif ica que o negócio está tudo certinho lá. PAULO diz que eles nem lá vão. EDILBERTO diz que assim não dá conta. PAULO 
pergunta se EDILBERTO quer fazer uma proposta para eles. EDILBERTO diz que PAULO viu o negócio lá, que não tem nada e que 
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aquilo ali é porque a pessoa foi lá e viu uma coisa. Diz que lá já tem empresa há muito tempo, não é construção nova, é 
construção antiga. EDILBERTO diz que pagaria até uns mil reais. PAULO sugere a metade. EDILBERTO diz que não dá conta e 
que os negócios dele estão todos "certinhos". Diz que aquilo que o cara pediu lá, ele tem como derrubar, pois é construção 
antiga e já teve empresa lá. PAULO diz que amanhã devolve a documentação para EDILBERTO. 

COMENTÁRIO:

6292418855 18/03/2013 16:38:27 18/03/2013 16:41:32

        0 00:03:05 6292244062 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para HNI (JÚNIOR ?) e pergunta o contato deste no Corpo de Bombeiros, porque o cara (PAULO - 18/03 - 
16:30:15) que pegou para fazer o serviço quer cobrar muito. HNI pergunta se é o rapaz que fez a vistoria e se EDILBERTO fez o 
orçamento para trocar o piso e f icou muito caro. EDILBERTO diz que isso vai f icar muito caro. HNI diz que levou um menino para 
fazer o orçamento para tirar a madeira e fazer tudo de ferro e, depois, jogar a borracha por cima, mas ainda não sabe o valor. 
HNI diz que, quanto aos Bombeiros, o pai dele tem o contato do Major ANDERSON, que é o responsável pela área de f iscalização, 
mas o problema é que consegue liberar esse ano e, depois, no ano vem, pode pegar um cara que não libera. EDILBERTO diz que 
não tem problema, que vai pôr a borracha em cima da madeira. HNI diz que vai ligar para o pai dele e pedir para este conversar 
com o Major, pois eles são amigos. EDILBERTO diz que depois vai lá pessoalmente, porque esse "trem" de telefone não dá certo, 
não. 

COMENTÁRIO:

6292418855 18/03/2013 16:53:11 18/03/2013 16:57:23

        0 00:04:12 6299784062 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para REIS e diz que precisa falar com o amigo dele, o Major do Corpo de Bombeiros, para ver se este o ajuda em 
um negócio. REIS diz que ele é enrolado e pergunta o que EDILBERTO está precisando. EDILBERTO explica que foi um sargento 
fazer a vistoria "lá na firma lá de cima" e pediu para trocar o piso de madeira do mezanino, porém, neste local, sempre funcionou 
uma empresa, lá é uma construção antiga. EDILBERTO diz que a Vigilância Sanitária esteve no local e pediu para colocar um 
"borrachão" em cima deste piso e era isso que ele estava fazendo. REIS diz que, depois, vai ligar para EDILBERTO para pegar o 
número do protocolo e vai ligar para o Major ANDERSON para saber se tem jeito deste ver alguma coisa. EDILBERTO diz que vai 
enviar por email o número do protocolo e tudo o que foi pedido. 

COMENTÁRIO:

6292418855 18/03/2013 17:01:20 18/03/2013 17:03:13

        0 00:01:53 6292064149 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO liga para SANDRO e pergunta se este tem algum documento antigo do Corpo de Bombeiros da CENTROMAT. 
SANDRO diz que não, porque o AFONSO levou tudo da f irma. SANDRO explica que o motivo da devolução do cheque não foi por 
falta de fundos. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 18/03/2013 20:10:00 18/03/2013 20:11:02

        0 00:01:02 6284044147 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para WALBER (19/03 - 07:57:56) e pergunta qual o início do celular do PAULINHO, "se amigo lá do projeto lá, 
rapaz". Diz que conversou com este e ele pediu um valor alto e, depois, diminuiu pela metade. WALBER pergunta se é o "rapaz 
da prefeitura". EDILBERTO confirma e WALBER informa: 9157-5779.

COMENTÁRIO:

6292418855 19/03/2013 07:57:56 19/03/2013 08:00:20

        0 00:02:24 6291575779 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO (identif ica-se como da JMédica) liga para PAULO e diz que este pode organizar aquele negócio pelos dois e meio. 
PAULO diz que vai ligar lá e fazer essa proposta para ELE (outra pessoa), pois essa redução pela metade foi uma sugestão 
dele. PAULO diz que se der certo, vai precisar de mais dois documentos: ART elétrica e a ART da obra. EDILBERTO diz que não 
tem isto, pois o prédio tem uns 20, 30 anos. PAULO diz que, qualquer coisa, eles fazem uma ART, que isso é coisa à toa e custa 
uns cento e cinquenta reais. EDILBERTO diz que PAULO pode pedir alguém para fazer. PAULO diz que o rapaz que indicou o 
EDILBERTO é o WALBER, cunhado dele. EDILBERTO diz que é parceiro de WALBER em várias prefeituras e que o TALES 
BARRETO é parceiro dele. EDILBERTO comenta que, ontem, à noite, ligou para WALBER para confirmar o telefone de PAULO. 
PAULO diz que vai ligar lá e retorna para o ALVO. 
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COMENTÁRIO:

6292418855 19/03/2013 08:56:00 19/03/2013 08:57:10

        0 00:01:10 6284054872 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta  ao TOMAZ se concluiu com GOIANIRA. TOMAZ diz que  está esperando uma certidão f icar pronto e que 
amanhã vai á Goianira. EDILBERTO diz que precisa acertar com TOMAZ. Este diz que na quinta feira fala com EDILBERTO. Este  
diz que o MILTON  comentou o negócio da prefeitura e pediu ao pessoal para não colocara  esse negócio lá não.

COMENTÁRIO:

6292418855 19/03/2013 09:35:57 19/03/2013 09:37:14

        0 00:01:17 6284222006 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO liga para TIAGO e diz que o pessoal não fez o depósito da Prohospital. TIAGO diz que vai à prefeitura verif icar e 
comenta que a secretária de f inanças já assinou e, agora, depende dos trâmites internos. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 19/03/2013 09:46:40 19/03/2013 09:47:32

        0 00:00:52 6696464310 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO pergunta por EMERSON. SUELEN, que atende o telefone, avisa que EMERSON está em reunião com o secretário. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 19/03/2013 10:26:22 19/03/2013 10:28:26

        0 00:02:04 6291575779 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para PAULO e diz que o WALBER esteve lá hoje e disse para EDILBERTO pedir a PAULO para este não judiar 
dele, do alvo. EDILBERTO diz que, depois, quer ver com PAULO sobre "IPTU", pois está pagando o de um "lote" muito caro. 
PAULO diz que ele vê. PAULO diz que passou para um engenheiro para ver se ele faz e qual o valor, pois como não conhece a 
obra, tem que ser um "cara camarada". Diz que precisa de uma ART de arquitetura e de hidráulica. PAULO diz que está correndo 
atrás de alguém para fazer. Diz que o do Bombeiro não tem problema, que vão fazer, só que precisa dessas ART's.  

COMENTÁRIO:

6292418855 19/03/2013 10:28:53 19/03/2013 10:31:14

        0 00:02:21 6292224062 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para JÚNIOR e pergunta se este tem um engenheiro, pois precisa de alguém para fazer a ART. JÚNIOR diz que o 
engenheiro dele não faz ART sem estar com o projeto feito. EDILBERTO diz que o cara (PAULO) está arrumando. EDILBERTO diz 
que esse cara (o PAULO) baixa IPTU, diz que o "cara é um avião". 

COMENTÁRIO:

6292418855 19/03/2013 10:48:39 19/03/2013 10:49:28

        0 00:00:49 6292217581 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO liga para JACIARA para ver sobre uma f ita para a Santa Casa, que só tem um pouco, mas que lá em cima tem, 
porém, para vender por lá, tem que cadastrar a Prohospital. JACIARA diz que está chegando lá. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 19/03/2013 10:58:05 19/03/2013 10:59:38

        0 00:01:33 6292227581 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MILTON, usando o telefone alvo, liga para FÁBIO e pergunta se este esqueceu dele. FÁBIO explica que está esperando 
empenhar as notas, pois não pode pagar antes. FÁBIO comenta que há um procedimento interno que tem que ser respeitado e, 
pelo que ele entendeu, os medicamentos foram entregues e, agora, que as notas foram. MILTON indaga se as notas já foram 
empenhadas. FÁBIO comenta que devido ao acúmulo do serviço, não teve tempo de correr atrás e que ainda não chegou lá. 
MILTON pergunta se dá uma ligada para a MARIA JOSÉ. FÁBIO diz que sim.

COMENTÁRIO:

6292418855 19/03/2013 10:59:58 19/03/2013 11:01:02

        0 00:01:04 6299227474 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MILTON, usando o telefone alvo, liga para MARIA JOSÉ para saber se esta o ajuda a passar aquelas notas lá para cima para o 
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FÁBIO poder ajudá-lo com os pagamentos. MARIA JOSÉ diz que, na hora do almoço, vai confirmar com TIAGO para saber se ele 
já passou para FÁBIO. 

COMENTÁRIO:

6292418855 19/03/2013 12:51:13 19/03/2013 12:52:23

        0 00:01:10 6284222006 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: TIAGO liga para EDILBERTO e diz que o negócio estava emperrado na tesouraria, porque tem que separar qual medicamento é 
de qual verba, mas ele já organizou tudo e, provavelmente, hoje já "desencanta isso aí". 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 19/03/2013 13:01:11 19/03/2013 13:05:26

        0 00:04:15 6291575779 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

PAULO liga para EDILBERTO e diz que conversou com seis engenheiros e só um topou fazer a ART arquitetura, elétrica e 
sanitária, sendo que é trezentos e trinta reais cada. EDILBERTO reclama do valor. PAULO explica que o engenheiro está 
colocando o nome dele em uma obra de quinhentos metros quadrados, assinando ART's de arquitetura, elétrica e hidráulica que 
nem existem, nem o projeto aprovado não tem. EDILBERTO tenta dizer que tem isso, mas que não sabe onde está. PAULO explica 
a dif iculdade da situação, pois de seis engenheiros, só ele topou fazer. PAULO diz que precisa do CNPJ e é para enviar por 
email. PAULO indaga se a metragem são quinhentos metros redondo, pois a taxa dos bombeiros foi paga em cima dessa 
metragem. EDILBERTO diz que pode ser a casa e o galpão. PAULO pergunta o nome da secretária para ele conversar com ela e 
esta passar as informações necessárias. EDILBERTO diz que ela é f ilha dele, o nome é MARINA e o celular dela é: 9206-4149. 
PAULO explica que vai sair uma taxa de cento e cinquenta reais para pagar. EDILBERTO pergunta se essa taxa esta embutida no 
valor. PAULO diz que vai conversar com o engenheiro e destaca que se EDILBERTO tivesse essas ART's ele não iria pagar 
nada. PAULO explica que para fazer essas ART's tem que ter um projeto e esse projeto tem que estar aprovado e eles estão 
fazendo sem projeto, sem nada, então EDILBERTO tem que entender a dif iculdade. EDILBERTO pede para PAULO ligar para 
MARINA. 

COMENTÁRIO:

6292418855 19/03/2013 13:05:42 19/03/2013 13:06:25

        0 00:00:43 6291575779 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO liga para PAULO e pergunta se este quer o número do CNPJ, pois ela tem. PAULO diz que, primeiro, vai ligar para o 
tenente e, depois, liga para ela passar tudo o que ele vai precisar. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 19/03/2013 13:22:45 19/03/2013 13:23:15

        0 00:00:30 6232945778 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO pergunta por JOARI. MNI atende e informa que ele já foi trabalhar. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 19/03/2013 13:56:35 19/03/2013 13:57:24

        0 00:00:49 6291575779 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO procura pelo MARCOS. MNI diz que ele está em Brasília e fornece o telefone: 9976.0452

COMENTÁRIO:

6292418855 19/03/2013 14:31:07 19/03/2013 14:33:24

        0 00:02:17 6291575779 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala com PAULO a respeito de planta baixa, PAULO diz que está indo falar com um outro engenheiro porque o que 
tinha combinado não deu certo.  PAULO diz que  está quase ligando para o TENENTE  e que daria o dinheiro da RT pra ele para 
não precisar de engenheiro nesse negócio, porque é perigoso demais e que daria "três  e quinhentos ".  EDILBERTO pergunta se 
todo ano o BOMBEIRO não vai ver. PAULO diz que  demora  muito e que  vai atrás de  outro engenheiro e se não achar, vai falar 
com o TENENTE para este falar com o CORONEL e que daria os mil que era para o engenheiro para ver se "eles topam".

COMENTÁRIO:

6292418855 19/03/2013 14:43:56 19/03/2013 14:44:49

        0 00:00:53 6291669768 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: SILVANA, do Bando do Brasil, pede ao EDILBERTO confirmação sobre  emissão de cheque de R$84.000,00. EDILBERTO 
confirma.

COMENTÁRIO:

6292418855 19/03/2013 15:08:43 19/03/2013 15:09:21

        0 00:00:38 6298528786 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

23/09/2013 11:52:12 10



EDILBERTO CÉSAR BORGES
TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz que  "a metade do seguro lá, hoje, e  a outra a metade amanhã e que a primeira já está concluída. HNI diz que está 

tudo bem.

COMENTÁRIO:

6292418855 19/03/2013 15:15:03 19/03/2013 15:16:45

        0 00:01:42 6292068165 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pede ao EDILBERTO FILHO para olhar em sua conta do Banco do Brasil se encontrou, pois não está entendendo. 
FILHO diz que  vai olhar

COMENTÁRIO:

6292418855 19/03/2013 15:18:39 19/03/2013 15:19:23

        0 00:00:44 6291761646 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta se deu certo.  HNI diz que vai esperar o dinheiro cair na conta.

COMENTÁRIO:

6292418855 19/03/2013 15:19:37 19/03/2013 15:21:35

        0 00:01:58 6292068165 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO FILHO diz que está olhando no banco. EDILBERTO diz que fez certo e que saiu da conta da empresa. FILHO diz que 
vai olhar na conta da empresa.

COMENTÁRIO:

6292418855 19/03/2013 15:22:40 19/03/2013 15:24:41

        0 00:02:01 6299751641 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO  fala com  ANAILTON  sobre uma transferência  que fez par do Banco Itaú para o Banco do Brasil. ANAILTON diz 
que  vai olhar  e fala com o EDILBERTO

COMENTÁRIO:

6292418855 19/03/2013 15:26:46 19/03/2013 15:28:00

        0 00:01:14 6292068165 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO FILHO diz que  está tudo certo o que o EDILBERTO fez, mas não sabe o motivo da demora. de cair em sua conta - 
conta do EDILBERTO FILHO.

COMENTÁRIO:

6292418855 19/03/2013 15:28:12 19/03/2013 15:29:42

        0 00:01:30 6299751641 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz que deu tudo certo, mas não caiu na conta do EDILBERTO FILHO. ANAILTON diz que  por segurança demora. 
ANAILTON pergunta se o EDILBERTO tem urgência do dinheiro. EDILBERTO  informa que  é para fazer uns depósitos para um 
pessoal.

COMENTÁRIO:

6292418855 19/03/2013 15:45:09 19/03/2013 15:45:51

        0 00:00:42 6299751541 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO FILHo fala com  EDILBERTO que o dinheiro ainda não caiu. EDILBERTO diz que vai ligar para o ANAILTON,.

COMENTÁRIO:

6292418855 19/03/2013 15:46:06 19/03/2013 15:47:01

        0 00:00:55 6299751641 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta ao ANAILTON  se tem novidade. Este diz que vai tentar falar  e retorna.

COMENTÁRIO:

6292418855 19/03/2013 15:48:56 19/03/2013 15:49:34

        0 00:00:38 6292068165 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO filho diz que o dinheiro caiu e que vai mandar o  MENINO lá.

COMENTÁRIO:

6292418855 19/03/2013 15:59:41 19/03/2013 16:00:25

        0 00:00:44 6291575779 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: PAULO informa que "acabou de sair do quartão" e que, se não der nenhum imprevisto, amanhã até o meio dia entrega e  fala com 
o EDILBERTO que "eles não pegam cheque" e é para o EDILBERTO  f icar atendo. Este diz que os bancos f icam pertinho.
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COMENTÁRIO:

6292418855 19/03/2013 16:03:59 19/03/2013 16:04:57

        0 00:00:58 6285988086 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO liga para GLIMAR e se identif ica como EDILBERTO, da JMÉDICA. Depois informa que  a "primeira troca" foi feita. 
GLIMAR pergunta se  a segunda não deu. EDILBERTO diz que vai sentar com o "JOVEM LÁ"  para organizar e fazer  tudo 
certinho.

COMENTÁRIO:

6292418855 19/03/2013 16:07:01 19/03/2013 16:07:27

        0 00:00:26 6696464310 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO ligar para AROLDO e diz que deu certo.  Este agradece.

COMENTÁRIO:

6292418855 19/03/2013 16:08:28 19/03/2013 16:13:37

        0 00:05:09 6436381800 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ILKA  de Aragarças pede para falar com o MILTON.  ILKA pergunta se o EDILBERTO sabe se saiu  carregamento  de remédio 
para Aragarças.  MILTON  fala com ILKA que os medicamentos  chegam na quarta feira e que está dependendo de um papel que 
o FLÁVIO f icou  de tirar.  MILTON  fala sobre  uma nota  de quarenta e oito mil da PRODICAL (?) ILKA diz que o menino do 
caminhão levou uma nota  que não era para levar. MILTON diz que era uma nota antiga, pois teve que fazer uma nota 
desmembrada e  a que o motorista levou era só para justif icar.  MILTON pede a ILKA para levar as notas para o financeiro. ILKA 
diz que está precisando de rolo par ao eletro. MILTON  pede a ILKA para falar com o f inanceiro para  pagá-los.

COMENTÁRIO:

6292418855 19/03/2013 16:31:38 19/03/2013 16:32:54

        0 00:01:16 6293475371 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para HNI e pergunta se tem como fazer TED até as 17 horas. HNI informa que o horário é até as 16h30. 
EDILBERTO diz que está tentando fazer uma TED, porém aparece uma mensagem dizendo: "Horário não permitido". HNI diz que 
realmente é até as 16h30. EDILBERTO explica que tem que pagar umas contas no Banco do Brasil e ia fazer uma transferência 
do Itaú, mas agora não tem como. 

COMENTÁRIO:

6292418855 19/03/2013 16:40:51 19/03/2013 16:42:20

        0 00:01:29 6299751641 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO avisa NAILTON que deu certo. NAILTON diz que acabou de falar na Central e o informaram que no Itaú está tudo ok. 
NAILTON indaga se, realmente, está tudo ok. EDILBERTO diz que sim. NAILTON reclama que EDILBERTO não ligou para ele. 
EDILBERTO diz que mudou os horários, que agora (TED) é até 16h30, mas ele não sabia. Por f im, EDILBERTO diz que deu certo, 
que já pagou os negócios lá. 

COMENTÁRIO:

6292418855 19/03/2013 17:05:43 19/03/2013 17:07:25

        0 00:01:42 6296374590 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para DANILO e diz que, amanhã, deve "pegar o Bombeiros". Diz que gastou um pouco mais, porém resolveu. 
EDILBERTO fala que depois que pegar, é para DANILO ir pegar o alvará de funcionamento. DANILO concorda e diz que vai ver se 
consegue falar com o f iscal hoje. EDILBERTO diz que é para esperar concluir o negócio para amanhã. DANILO diz que consegue 
o alvará "de boa lá". EDILBERTO diz que quer saber do negócio do federal. DANILO diz: "Os seus impostos? Eu vou mandar um 
email pro BETINHO aí ou entrega aí procê". EDILBERTO diz que precisa ver como vai fazer. DANILO diz que vai mandar a memória 
para o ALVO. 

COMENTÁRIO:

6292418855 19/03/2013 17:52:57 19/03/2013 17:54:02

        0 00:01:05 6184136632 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para HNI e diz que estava fazendo, porém apareceu uma mensagem dizendo que deu limite de conta não 
cadastrada, então tem que cadastrar primeiro para depois passar e isso tem que ser feito amanhã cedo. HNI diz que vai avisá-
los. EDILBERTO diz que, quando o gerente chegar, cadastra, já pede para liberar e passa na mesma hora. HNI reitera que vai 
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passar um email para eles informando e diz que, amanhã, antes do meio-dia, liga para o ALVO. Na sequência, HNI fala para 
EDILBERTO que, na hora que tiver concluído, é passar os comprovantes. EDILBERTO concorda. 

COMENTÁRIO:

6292418855 19/03/2013 18:06:53 19/03/2013 18:08:56

        0 00:02:03 6284293577 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala para MILTON que o LEANDRO está perguntando algo. LEANDRO fala para MILTON que tem uns negócios lá, um 
pedido lá de Itumbiara, que o "emoclen" está vencido, que tem "dois/doze? o de 20 e o outro lá que vence no mês 4". WILSON 
pergunta se o de 20 vence no mês 4. LEANDRO confirma. Este fala que o outro "zemolise" também vence no mês 4, que os 
outros, que passou 2 de 2, não tem, que já venceu. MILTON fala para LEANDRO passar para JACIARA, que se ela quiser mandar 
este que vai vencer no mês quatro para ver o quê que usa, mas ciente de que se não for usar, eles vão trocar. LEANDRO fala 
que então pode mandar o de 20 litros e o outro, mas que é para comentar com ela. WILSON confirma, que ela deve estar ciente 
do que vai fazer, que os que venceu não é para mandar.

COMENTÁRIO:

6292418855 19/03/2013 18:18:29 19/03/2013 18:26:33

        0 00:08:04 6684387362 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO conversa com WILSON e pergunta se lá choveu. Este diz que deu uma chuvinha. Falam sobre o tempo estar 
tampado. EDILBERTO pergunta se o pasto melhorou. WILSON diz que está melhorando. EDILBERTO fala que pesca é zero, 
ninguém pode levar peixe, que é lei, que só pode pescar para comer. WILSON fala que tem um jeito que pode levar, que tem que 
olhar na internet, que ouviu dizer que não pode nem guardar no freezer, que lá tem um monte de pacu no freezer. EDILBERTO diz 
que o dia que for, vai ver como está a f iscalização, que tem de arrumar bem arrumadinho, que no início acha que a f iscalização 
não vai pegar assim não. WILSON fala que vai ser ruim, pois EDILBERTO vai lá no feriado. EDILBERTO diz que sua previsão é de 
sair na quinta. WILSON fala para EDILBERTO ir por Goiás, que estão arrumando a estrada, que vão recapear o asfalto. 
EDILBERTO pergunta se está dando muito peixe. WILSON diz que semana passada pegou um pouco de peixe, que o rio pegou 
água. EDILBERTO fala que os pais da FERNANDA vão, que eles compraram um quadriciclo. WILSON fala que depois tem de 
lembrar EDILBERTO de comprar uma "paêta" para colocar no motor, que é uma peça que joga água, que é o motor da canoa. 
EDILBERTO fala para WILSON o lembrar quando estiver indo para lá. EDILBERTO pergunta quanto f icou a compra. WILSON diz 
que comprou muitas coisas e ficou quatrocentos e pouco.

COMENTÁRIO:

6292418855 19/03/2013 18:52:39 19/03/2013 18:53:28

        0 00:00:49 6292224062 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala para HNI (LEANDRO?) que tinha ligado e pergunta se eles já organizaram para ir em sua casa (de EDILBERTO). 
HNI diz que sim, que vai pegar os meninos no clube e vai passar lá. 

COMENTÁRIO:

6292418855 20/03/2013 07:44:49 20/03/2013 07:45:41

        0 00:00:52 6298528786 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para HNI e pergunta se este organizou aquele outro departamento. HNI responde que não, que passou para a 
liberação e está aguardando uma resposta hoje. EDILBERTO pergunta se ele consegue nesta semana. HNI diz que consegue. 
EDILBERTO indaga se é o menor ou o maior. HNI diz que é o menor, que o maior, provavelmente, só na semana que vem. 
EDILBERTO diz que mais tarde, na hora que resolver, confirma com HNI.

COMENTÁRIO:

6292418855 20/03/2013 08:24:05 20/03/2013 08:25:00

        0 00:00:55 6293475371 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para HNI e indaga se este já chegou ao banco. HNI confirma. EDILBERTO diz que cadastrou um fornecedor e 
pede a HNI para liberá-lo. HNI diz que não vai ter como confirmar agora, pois precisa de duas chaves e ele está sozinho, então 
precisa aguardar o colega chegar. EDILBERTO diz que, daqui a pouco, retorna a chamada para confirmar. 

COMENTÁRIO:

6292418855 20/03/2013 08:30:17 20/03/2013 08:30:53

        0 00:00:36 6299749441 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO liga na empresa Di Alarme (?) e procura por EDUARDO. PATRÍCIA informa que ele ainda não chegou a empresa. 
EDILBERTO pergunta se ele está no outro celular. PATRÍCIA diz que ele está no celular dele o 9974. A ligação é interrompida. 

TRANSCRIÇÃO:
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COMENTÁRIO:

6292418855 20/03/2013 08:31:51 20/03/2013 08:32:17

        0 00:00:26 6299749441 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO liga novamente na Di Alarme e pergunta se o f inal do telefone dele (de EDUARDO 20/03 - 08:30:17) é 31. PATRÍCIA 
informa que é o f inal é 37 e confirma o número do celular: 9974-9437.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 20/03/2013 08:33:17 20/03/2013 08:33:57

        0 00:00:40 6299749437 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO liga para EDUARDO e pergunta se este organizou aquele negócio "dos fios". EDUARDO informa que já organizou, 
que montou o negócio de desconto ontem e que já vai passar para ele. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 20/03/2013 08:47:56 20/03/2013 08:49:49

        0 00:01:53 9296374590 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala para DANILO que suas guias atrasadas não são aquelas, que são outras, que passaram guia do mês 12. 
DANILO fala que se está pago, tem que achar o comprovante para dar baixa. EDILBERTO fala que tem alguma coisa errada, que 
não tem condição de isto estar acontecendo, que direto está tendo problema, que as guias que estão pagas estão na sua mão, 
que não tem nada a ver com aquilo ali. DANILO fala que tem de descobrir. EDILBERTO fala que tem de ter controle, que o pessoal 
de DANILO está muito desorganizado, que está pagando muita coisa por erro dos outros, que vai ligar para o JANILTON também 
para eles conversarem. 

COMENTÁRIO:

6292418855 20/03/2013 08:50:05 20/03/2013 08:51:51

        0 00:01:46 6284035373 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta por JANILTON e este fala que está chegando em Rio Verde. EDILBERTO diz que o dia que JANILTON for lá 
é para eles sentarem e conversarem, que está acontecendo algum problema com o pessoal de JANILTON, que ele (EDILBERTO) 
tem uma guia que atrasou, que o resto não está atrasado, que mandaram uma guia do mês 12, que alguma coisa deve estar 
acontecendo com os funcionários de JANILTON. EDILBERTO pede para JANILTON marcar com ele para conversarem, que os 
seus funcionários estão a desejar.  JAILTON fala que vão sentar e conversar. EDILBERTO fala que já está todo "fudido" e não 
quer ficar pagando por erro dos outros não. 

COMENTÁRIO:

6292418855 20/03/2013 10:03:53 20/03/2013 10:04:21

        0 00:00:28 6298528786 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala para garoto que completou.

COMENTÁRIO:

6292418855 20/03/2013 10:28:57 20/03/2013 10:29:28

        0 00:00:31 6291575779 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO liga para PAULO, este diz que está com ele e pergunta onde aquele está. EDILBERTO diz que está na empresa. 
PAULO fala que está indo lá. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 20/03/2013 11:07:32 20/03/2013 11:08:36

        0 00:01:04 6296374590 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO diz a  RICARDO que será pago neste dia. EDILBERTO comenta já retirou o boleto e que irá pagá-lo.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 20/03/2013 11:10:43 20/03/2013 11:11:24

        0 00:00:41 6292064149 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO diz a KARINA que o alvará já está com ele. EDILBERTO comenta que a primeira via f icará com eles e que a segunda 
será entregue ao contador para pegar o alvará.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 20/03/2013 11:40:51 20/03/2013 11:41:59

        0 00:01:08 6281314091 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JÚNIOR fala para EDILBERTO que além de não pagar aquele cheque de R$ 2.000,00, o cara sustou o outro cheque também. 
EDILBERTO fala que aquele cheque seu tinha voltado e que está sendo representado para pagar. JÚNIOR diz que a menina ligou 
ontem para ele. EDILBERTO diz que vai ver isso.
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COMENTÁRIO:

6292418855 20/03/2013 11:41:04 20/03/2013 11:41:59

        0 00:00:55 6281314091 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JÚNIOR fala para EDILBERTO que além de não pagar aquele cheque de R$ 2.000,00, o cara sustou o outro cheque também. 
EDILBERTO fala que aquele cheque seu tinha voltado e que está sendo representado para pagar. JÚNIOR diz que a menina ligou 
ontem para 

COMENTÁRIO:

6292418855 20/03/2013 11:45:17 20/03/2013 11:46:55

        0 00:01:38 6296476211 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta para CATITA se aquele negócio da camionete (que está em nome de sua irmã) entrou algum esse ano lá. 
CATITA fala que só tem uma multa, que daqueles processos f icou uma multa só, mas que já pediu a anulação. EDILBERTO 
pergunta se a que f icou não derruba. CATITA fala que o processo ainda está em trâmite, que ainda não foi julgado, que a 
pontuação dela está "sub judice". CATITA fala para EDILBERTO ficar tranquilo. 

COMENTÁRIO:

6292418855 20/03/2013 11:47:56 20/03/2013 11:50:42

        0 00:02:46 6281550094 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala para PATI que os negócios da multa, umas já foi baixadas e outras estão "sub judice", que vai até baixar tudo. 
PATI diz que é a LETÍCIA que entra e olha para ela, que ela falou que os pontos estavam na carteira. EDILBERTO fala que vai 
zerar tudo, que tinha multas, que está sumindo. PATI pergunta se a pontuação da carteira também sai. EDILBERTO fala que ele 
(pessoa não identif icada) vai derrubar tudo. PATI diz que quem olhou para LETÍCIA foi aquela menina que trabalha lá no DETRAN, 
que uma estava em recurso. EDILBERTO fala que PATI tem 4 pontos na carteira com as multas. PATI diz que chegou a da f irma, 
que vai tudo para a carteira dela também. EDILBERTO fala que é só conversar com o menino que ele derruba, que o carro está 
no nome da f irma. PATI diz que tem um carro lá que eles usam que está em seu nome. EDILBERTO fala que depois vai passar o 
telefone de CATITA para PATI ligar para ele. PATI fala que o ANTÔNIO nem sabia dessa multa, que foi a LETÍCIA que contou. 

COMENTÁRIO:

6292418855 20/03/2013 12:38:14 20/03/2013 12:39:22

        0 00:01:08 6298528786 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO indaga HNI se sobre a parcela eles não perguntam nada. HNI diz que não. EDILBERTO fala que eles estão sabendo 
só daquele outro, que eram 2 processos só. EDILBERTO fala para eles ficarem quietos, que é para passar só os dois. 
EDILBERTO fala para HNI confirmar esse pequeno aí. HNI diz que está tentando, que tem que pegar o cronograma da SEFAZ, que 
liberando ele faz, que está tudo pronto já. 

COMENTÁRIO:

6292418855 20/03/2013 14:28:07 20/03/2013 14:29:05

        0 00:00:58 6292931307 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO procura por MARQUINHO. HNI diz que este está eu uma reunião, assim que sair HNI dirá a para MARQUINHO  
retornar a ligação para EDILBERTO, este diz que após uma hora ele ligará para MARQUINHO.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 20/03/2013 14:43:03 20/03/2013 14:53:56

        0 00:10:53 6436381800 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ILKA de ARAGARÇAS pede para falar com MILTON. ILKA pergunta MILTON pelas mercadorias. MILTON diz que está ajeitando, 
pois tem uns trem na lista dela, que não constava em outra lista, tipo: soro e outros. ILKA diz que não irá precisar, pois o MILTON 
falou que era para colocar só o(ininteligível). MILTON diz ter colocado por conta própria, ILKA diz estar precisando mais dos 
medicamentos, MILTON diz que irá tudo junto e, pergunta se é para cortar o soro. ILKA diz que sim, MILTON alega que tem saldo 
ainda, ILKA diz que irá deixar esse saldo mais para frente. MILTON diz que tem que ser até o dia 25,  porque o contrato 
emergencial fecha até o dia 31/03, por isto aproveitou a oportunidade e, mandaria no caminhão, não sendo preciso ambulância 
buscar posteriormente, MILTON diz ter colocado 50 cx de soro f isiológico, 30 cx de soro glicosado, 20 cx do ringer, 2.000 
equipo, além de escalpe que não tinha no pedido também foi colocado, o qual é muito usado. ILKA diz que no mês de Abril iria 
fazer um pedido para três meses. MILTON diz que ela não pode fazer mais para três meses, pois acabou o emergencial, agora 
ele e o EMERSON, ela tem que fazer a relação do pregão anual, agora eles irão fazer o pregão, pois o emergencial acabou. ILKA 
diz ter entendido, e pergunta se o emergencial era somente para os três primeiros meses, agora terá que fazer pedido para um 
ano. MILTON diz para ela fazer uma lista anual, especificando cada área(medicamento, material, farmácia básica, laboratório, 
raios-X e odontologia). MILTON pede para ILKA fazer uma lista, pois a DERIANE não está dando conta de fazer isso, MILTON diz 
que irá deixar para mesma fazer para ele o mais rápido possível, ILKA diz que irá mandar isso até o início do mês. MILTON diz 
para mandar para ele, é para ela fazer o seguinte: é para mesma verif icar o que usa por mês e multiplicar por dez, porque é dez 
meses. ILKA concorda e, é para ela colocar aquelas coisas que acha poder precisar algum dia, para ela sentar com os médicos, 
enfermeiras, mais, não é para a mesma deixar eles abusarem não, porque senão chegará para o AURÉLIO um pregão de R$ 
10.000.000,00, aí ele cairá de costas. ILKA pergunta MILTON se este sabe o que aconteceu no último orçamento realizado, tem 
medicamento para UTI, sendo que eles não possuem UTI. MILTON pergunta qual medicamento. ILKA diz não ter com ela, só sabe 
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que foi 20 caixas. MILTON diz que ela tem que ver qual medicamento, para ele falar. ILKA diz ter f icado sem saber, pois não foi 
ela quem pediu. MILTON pergunta se ela tem esses dados, porque aí  ele fala para mesma. ILKA f ica de verificar dentro de meia-
hora. MILTON pede para ela anotar o telefone dele, MILTON informa o número: 9286-4351. MILTON explica para ILKA que teria 
pedido para DERIANE mais não está sendo assim, pede para ILKA fazer a lista dos medicamentos. ILKA diz que irá colocar 
separado. MILTON orienta a mesma para colocar: medicamento hospitalar; material de consumo hospitalar; farmácia básica; 
farmácia básica ela poderá colocar os controlados junto, não precisa colocar separado, os medicamentos do hospital controlado 
ela também poderá colocar juntos com os medicamentos hospitalar, laboratório(trem de laboratório), sentar com a bioquímico e 
verif icar, o que ela irá precisar, os reagentes, quais os produtos; produtos raios-X   (f ilme, revelador, f ixador). ILKA faz uma 
pergunta ininteligível, apenas MILTON confirma e diz que papel para ultrasom, ela irá colocar no material de consumo hospitalare , 
ainda o f ilme, o raio,o revelador e o f ixador também é tudo material de consumo hospitalar. ILKA diz já ter feito uma lista dessa, 
incluindo tudo. MILTON diz que é para a mesma fazer para dez meses e, para ele, que ele irá dizer ao EMERSON que ela lhe 
passou. MILTON pede para ela dar uma prioridade nisso, porque, se eles não f izerem o pregão até no início do mês, aí irá 
começar a faltar e ela não poderá comprar. ILKA concorda. MILTON pede novamente para ela providenciar a lista o mais rápido 
possível e mandar no email dele: miltonjmedica@hotmail.com. ILKA diz estar bom. ILKA pergunta MILTON pelo medicamento da 
UTI, este para a mesma pegar para ele verif icar de onde partiu o erro. MILTON diz ainda que não irá mudar o pedido dele, irá 
deixar do jeito que está lá, ele diz ter colocado luva de procedimento, do jeito que está para ela ter um saldinho. ILKA diz que 
sendo assim e, pergunta se irá tudo, MILTON confirma, e diz que ela não tinha solicitado luva de procedimento, mais ele colocou 
algumas caixas de luvas, porque se ela não faturar até o dia 31, ela f icará com o saldo e não poderá faturar, ele está mandando 
para a mesma f icar tranquila se o pregão demorar acontecer. ILKA concorda. MILTON diz ainda à mesma, o que ela precisar, ele 
irá mandando em forma de vale. MILTON diz que um rapaz ligou para ele, não lembra o nome, pergunta se ele estaria mandando 
nessa mercadoria bota diuna, MILTON informou-o que não, porque ninguém pediu, sendo que o rapaz alegou que o mandato era 
quatro por mês. MILTON diz ter falado ao mesmo, que quem autoriza isso, é o EMERSON e o FLÁVIO. MILTON pede para ILKA 
verif icar para ele não ficar perdido. ILKA informa MILTON que já levou as notas, elas estão na mão do EMERSON. MILTON pede 
para ela ajudá-lo receber, ILKA diz que eles irão fazer um levantamento para pagá-lo.

COMENTÁRIO:

6292418855 20/03/2013 14:58:42 20/03/2013 15:00:29

        0 00:01:47 6296374590 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DANILO fala para EDILBERTO que quando ele ligou, já entrou em contato com o fiscal da prefeitura, que este falou para DANILO 
que eles poderiam f icar tranquilos que lá já estava tudo ok. Que ele disse que amanhã, quinta ou sexta já vai dar entrada no 
processo para emissão do alvará. EDILBERTO diz que DANILO falou que se EDILBERTO entregasse ele iria lá e na mesma hora 
ele buscava. EDILBERTO fala que fez a sua parte, que gastou dinheiro com isso. 

COMENTÁRIO:

6292418855 20/03/2013 15:16:39 20/03/2013 15:19:31

        0 00:02:52 6499577747 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON liga para WILMER . Este informa  que hoje vai passar "vinte e um" e o restante só amanhã, pois o dinheiro está na Caixa 
Econômica Federal.  MILTON diz que o LUCIANO está precisando de ajuda para descarregar o caminhão e que toda mercadoria  
foi com a nota. WILMER  fala uma seladora  que o MILTON ficou de mandar em um pedido da parte da odontológica. MILTON diz 
que   vai cobrar agora.

COMENTÁRIO:

6292418855 20/03/2013 17:33:58 20/03/2013 17:36:28

        0 00:02:30 6198296197 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para RONALDO e indaga se este f icou sabendo de alguma coisa do DOUTOR. RONALDO diz que não, porque 
f icou o dia todo envolvido com as aulas e está aguardando o DOUTOR chegar de viagem. Diz que falou com ELE por mensagem e 
parece que ELE conversou com o EDUARDO. Concluindo, RONALDO diz que o que ele sabe é que tem que esperar, que não tem 
jeito. EDILBERTO diz que o máximo é até sexta-feira, que completa dez dias úteis. RONALDO diz, que assim como EDILBERTO, 
eles também estão aguardando, pois não têm nenhuma notícia nova. RONALDO continua dizendo que o que ele sabe, do 
posicionamento, da maneira como ocorrem as coisas, é que tem que aguardar esses dias para liberação deles mesmos. 
RONALDO diz que soube de umas notícias de que o DOUTOR está melhorando mais para eles, notícias boas, "aumentando o 
cargo dele e diminuindo o trabalho".  EDILBERTO diz que vai aguardar até sexta-feira. RONALDO fala que está na expectativa, 
porque está doido para que isso aconteça para EDILBERTO. ESTE diz que, se isso acontecer, ELE pode trabalhar, senão tem que 
arrumar outra maneira ou dar uma jeito de sumir com a f irma. 

COMENTÁRIO:

6292418855 20/03/2013 18:26:26 20/03/2013 18:29:39

        0 00:03:13 6284036790 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala para HNI que quer ver o dia que ele está mais disponível para eles irem em Inhumas. HNI pergunta se EDILBERTO 
tem falado com o ELIAS. EDILBERTO acha que foi na sexta.  HNI pergunta se ele já está operando, recebendo. EDILBERTO fala 
que da prefeitura está meio enrolado,  que tem que ir lá para ver,  que não sabe até onde é a verdade.  HNI diz que vão marcar 
para a semana que vem, que o fórum vai fechar terça-feira. EDILBERTO fala que está esperando aquele prazo de 5 a 10 dias, 
que sexta completam os dez dias. HNI pergunta se EDILBERTO tem conversado com o pessoal de Brasília. EDILBERTO diz que 
está correndo, que não podem fazer nada. HNI fala que não sabe até onde é verdade, que só acredita vendo. EDILBERTO 
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pergunta se não deu nada daquele outro negócio da amiga de HNI. Este fala que não teve tempo de encontrar com ela, que até 
sexta tem de encontrar com ela, que tem outros assuntos. HNI diz que olhou a questão de EDILBERTO lá do Estado, que precisa 
falar com EDILBERTO, que vai ver se dá um pulo lá amanhã à tarde. EDILBERTO pergunta se é aquele do reparcelamento. HNI diz 
que sim, que vai se adequar a uma lei e ele vai ganhar algumas parcelas. EDILBERTO fala que pagou a que estava em atraso, 
que está em dia.

COMENTÁRIO:

6292418855 21/03/2013 10:09:21 21/03/2013 10:11:28

        0 00:02:07 6296374590 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DANILO pergunta para EDILBERTO se a notif icação da prefeitura está na mão dele. EDILBERTO fala que passou para o 
EDILBERTO (JÚNIOR?) guardar, mas que está com ele. DANILO diz que o f iscal pediu a notif icação, que é para levar lá para ele 
dar baixa. DANILO explica que a notif icação da prefeitura de Goiânia, que o f iscal foi lá na porta, conversou com a MARINA, que 
ele pediu uma declaração de número de funcionário, inexistência de habite-se e o bombeiro. EDILBERTO diz que não sabe desse 
papel. DANILO diz que vai ligar para a MARINA no Prohospital.

COMENTÁRIO:

6292418855 21/03/2013 11:15:24 21/03/2013 11:17:38

        0 00:02:14 6292769252 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta se ZÉ CARLOS está indo para Goiânia hoje. ZÉ CARLOS fala que até sexta, que está só dependendo lá do 
Governo, que eles querem entregar uma pá mecânica, que quer aproveitar para assinar o convênio com eles lá, que até segunda 
ou terça deve estar indo para assinar. ZÉ CARLOS pergunta se o contrato chegou lá. EDILBERTO diz que não pediu nada para 
eles, que não participou. ZÉ CARLOS pergunta se EDILBERTO não mandou o representante. EDILBERTO diz que não participou, 
que era para fazer o negócio por causa dos documentos. ZÉ CARLOS fala que não dava tempo. EDILBERTO fala que não tem 
interesse naquele negócio do "BIOLE?". EDILBERTO fala que quer conversar com ZÉ CARLOS só sobre a devolução do dinheiro 
daquele carro. ZÉ CARLOS fala que até terça- feira vai lá e acerta com EDILBERTO. Este diz que já conversou com o TALES, que 
não tem interesse disso não. ZÉ CARLOS diz que até quarta chega lá. 

COMENTÁRIO:

6292418855 21/03/2013 11:17:49 21/03/2013 11:19:01

        0 00:01:12 6284054872 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ fala para EDILBERTO que depois do almoço vai lá. EDILBERTO fala que passou o negócio da conta para mulher de 
TOMAZ. Que é aquela conta que está lá de três mil e quinhentos, que transferiu para a conta deles lá. EDILBERTO fala que eles 
têm que sentar, trocar umas ideias sobre aquele negócio dos pregões, que eles têm de alinhar. TOMAZ diz que vai lá e eles vão 
conversar pessoalmente. 

COMENTÁRIO:

6292418855 21/03/2013 12:14:18 21/03/2013 12:15:53

        0 00:01:35 6296374590 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO avisa HNI (contador) que achou a notif icação. HNI diz que vai mandar buscar. EDILBERTO diz que essa notif icação 
solicita a apresentação do certif icado de Bombeiros e do certif icado de conclusão de obras ou declaração de inexistência. HNI 
diz que faz um declaração de inexistência de habite-se. HNI indaga se pede o número de funcionários. EDILBERTO diz que sim. 
HNI fala que essas duas declarações estão prontas, mais o certif icado dos Bombeiros, então vai anexá-las e levar para o f iscal 
a f im de pegar o alvará. 

COMENTÁRIO:

6292418855 21/03/2013 12:18:41 21/03/2013 12:20:29

        0 00:01:48 6298528786 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO pergunta se HNI concluiu aquele negócio. HNI diz que ELA ainda não liberou, mas que ELA f icou de ligar para avisá-
lo. EDILBERTO pergunta quem é a pessoa que libera, se é da Fazenda. HNI confirma. EDILBERTO pergunta se não tem nenhum 
problema dele lá. HNI diz que é isso que ELA ia confirmar para depois liberar. HNI diz que, à tarde, o informa.

COMENTÁRIO:

6292418855 21/03/2013 14:51:44 21/03/2013 14:54:35

        0 00:02:51 6284293577 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON avisa a EDILBERTO que o restante de INDIARA já está na conta. MILTON diz que WILMER  ligou para o mesmo avisando 
que tinha dado tudo certinho, que tinha depositado o restante. Discutem sobre assuntos inerentes à f inanciamento veicular. 
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COMENTÁRIO:

6292418855 21/03/2013 15:24:02 21/03/2013 15:24:50

        0 00:00:48 6284044147 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta HNI sobre um parente deste na cidade de Minaçu, HNI diz que terá que conversar com ele(não cita o 
assunto). EDILBERTO pergunta se ele ainda não fechou com alguém. HNI diz não saber, porque não olhou e não deu andamento. 
HNI pergunta EDILBERTO se ele tem interesse lá. EDILBERTO diz que tudo tem que ser conversado, ele não sabe o valor e, ele 
não fala nada sem  valor. HNI fica de verif icar o que ele está querendo lá e avisa-o.

COMENTÁRIO:

6292418855 21/03/2013 17:03:51 21/03/2013 17:05:14

        0 00:01:23 6499997161 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO liga para ZILMAR e pergunta se este está em Goiânia. ZILMAR confirma e diz que vai embora amanhã. EDILBERTO 
pede a ele para que "dê um pulo" lá amanhã cedo. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 21/03/2013 18:11:12 21/03/2013 18:12:07

        0 00:00:55 6284054872 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO liga para TOMÁS, MNI atende e informa que ele está em reunião. EDILBERTO pede para TOMÁS retornar a chamada. 
MNI insiste e questiona se o assunto é sobre licitação. EDILBERTO não entra detalhes e pede apenas para TOMÁS ligar para ele. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 22/03/2013 08:18:46 22/03/2013 08:20:49

        0 00:02:03 6284054872 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para TOMÁS e este diz que, ontem, chegou um pessoal no escritório e ele não conseguiu sair. EDILBERTO 
pergunta se o menino caiu em Pires do Rio. TOMÁS confirma e diz que o menino caiu e o negócio é feio lá.  Diz, também, que 
EDILBERTO saiu na hora certa. EDILBERTO diz que é de tanta coisa errada que ele fez. TOMÁS fala que tem mais de cinco ações 
em cima dele e diz que ele é doido, que EDILBERTO conheceu a peça. EDILBERTO diz que aquele pessoal também arrebentou 
com ele (o menino). TOMÁS diz que eles iam fazer um recurso hoje e ele (HNI) ia levá-los para o "DOUTOR", mas eles não 
quiseram, preferiram ficar com o "advogadinho" deles lá, então a possibilidade de eles reverterem é dif ícil. EDILBERTO pergunta 
por GOIANIRA. TOMÁS diz que falou com o FRANCIS MILLER e combinaram se de encontrarem hoje, na sexta-feira, mas ele ligou 
hoje e falou que hoje e segunda não haverá expediente na cidade, então remarcaram para terça-feira. EDILBERTO diz que é para 
TOMÁS ir lá para conversarem sobre os outros parceiros deles. TOMÁS diz que vai sim, que vão bater um papo para 
começarem a organizar. 

COMENTÁRIO:

6292418855 22/03/2013 08:28:39 22/03/2013 08:37:18

        0 00:08:39 6182733969 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para DOUTOR PAULO para saber do processo dele. PAULO diz que o de EDILBERTO é o primeiro da f ila e que 
depende do sistema. Justifica que o sistema está lento devido ao recebimento de declarações de imposto de renda. EDILBERTO 
diz que hoje completa dez dias úteis do pagamento. PAULO diz que um DARF normal demora de 8 a 10 dias, então o crédito de 
EDILBERTO está dentro do prazo esperado. Esclarece que toda a documentação já está arquivada na Receita regional. 
EDILBERTO pergunta se até segunda-feira tem uma resposta.PAULO diz que incumbiu o EDUARDO e o RONALDO a fazerem a 
consulta a cada duas horas para saber se tem uma resposta. 

COMENTÁRIO:

6292418855 22/03/2013 08:40:43 22/03/2013 08:41:49

        0 00:01:06 6284904545 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO deixa recado na caixa de mensagem de JANDUHY dizendo para este retornar ligação assim que puder.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 22/03/2013 08:56:33 22/03/2013 08:57:14

        0 00:00:41 6282434777 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a CLENON sobre os documentos. Este diz que está f icando pronto, que até segunda ou terça dá para ir lá 
fazer. EDILBERTO fala que já está com o dinheiro juntado já. CLENON fala que segunda ou terça vai pegar e liga para EDILBERTO.
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COMENTÁRIO:

6292418855 22/03/2013 08:57:29 22/03/2013 08:58:24

        0 00:00:55 6292275467 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LUCIANO fala para EDILBERTO que lá em Araguapaz tem um esparadrapo sem capa que eles não estão querendo. EDILBERTO 
fala que todo mundo usa, as prefeituras, o estado. LUCIANO diz que lá eles não usam. EDILBERTO diz que vai tentar ver se o 
MILTON liga lá. LUCIANO diz que eles não vão aceitar, que é para ver se vai voltar tudo ou se só o esparadrapo.

COMENTÁRIO:

6292418855 22/03/2013 08:58:47 22/03/2013 09:01:12

        0 00:02:25 6292864351 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala para MILTON que o LUCIANO está lá em Araguapaz, que eles não aceitam. MILTON diz que já está sabendo, que 
acabou de falar para a CLÁUDIA, que é para falar com JACIARA e dizer que ele mandou 100 capa caixinha com 6, que aí terça-
feira a dipirona chega, que aí a ambulância vai passar para pegar a dipirona na JMédica, que aí eles trazem o esparadrapo sem 
capa e levam o com capa, pois o preço que ele vendeu é o com capa, mas que mandou o sem capa para ver se passava, para 
ter mais lucro. EDILBERTO pergunta se MILTON falou para ele (LUCIANO). MILTON diz que não e pede EDILBERTO para ligar, pois 
está sem crédito, mas a CLÁUDIA ia ver com a JACIARA primeiro. EDILBERTO diz que conversou com a JACIARA. MILTON pede 
EDILBERTO para ligar para o LUCIANO, pois a JACIARA já está sabendo, que é para pedir para o LUCIANO trazer os sem capa, 
que na terça-feira, quando forem buscar a dipirona, aí já leva com capa. 

COMENTÁRIO:

6292418855 22/03/2013 09:01:23 22/03/2013 09:02:04

        0 00:00:41 6292275467 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala para HNI (LUCIANO?) trazer só o esparadrapo de volta, que na terça eles tem que buscar dipirona e aí manda o 
outro, que só vai ver com JACIARA, que agorinha liga.

COMENTÁRIO:

6292418855 22/03/2013 09:03:37 22/03/2013 09:04:09

        0 00:00:32 6292275467 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala a LUCIANO que vai ter que trazer toda a mercadoria de volta, que vai ter que cancelar a nota, que é para mandar 
ela escrever na nota e traz tudo de volta. 

COMENTÁRIO:

6292418855 22/03/2013 09:04:53 22/03/2013 09:05:58

        0 00:01:05 6293475371 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTA pergunta se CLEBER está no banco. Este diz que sim. EDILBERTO fala para CLEBER entra em sua conta e ver se 
pode pagar o cheque. CLEBER fala que já olhou, que não pode pagar, mas que é alínea 11. EDILBERTO pergunta se CLEBER não 
vai pagar só o de R$ 1.800,00. EDILBERTO fala que vai transferir um dinheiro para esta conta também.

COMENTÁRIO:

6292418855 22/03/2013 09:09:07 22/03/2013 09:11:00

        0 00:01:53 6296374590 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta se DANILO está em Goiânia. DANILO diz que sim. EDILBERTO fala que eles precisam ver o negócio do 
federal, porque no f inal do ano eles f izeram um parcelamento, um montão de dinheiro no banco do Brasil, que aí apareceu 
aquelas duas guias do mês 10, que isso está estranho. DANILO fala que vai imprimir as planilhas para mostrar a EDILBERTO. 
Este questiona deles terem limpado tudo e agora aparece guia para trás. DANILO diz que vai mostrar direitinho. EDILBERTO diz 
que está zerado para trás,  que as outras guias desse ano que f icaram sem pagar, não passaram para ele, que até pediu, a 
menina olhou, que queria que DANILO fosse lá para eles verem isso. EDILBERTO fala que precisa de uma resposta hoje.

COMENTÁRIO:

6292418855 22/03/2013 10:04:06 22/03/2013 10:05:42

        0 00:01:36 6284036790 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FERNANDO diz que não deu tempo de ir lá conversar com EDILBERTO, que vai falar com o rapaz hoje ainda e vai ver se fala com 
EDILBERTO hoje ainda. EDILBERTO fala para FERNANDO ir com a posição daqueles dois, que alguém ligou para ele hoje e disse 
que estava certinho, que qualquer hora estava caindo. EDILBERTO comenta sobre segunda opção que tinha falado. EDILBERTO 
diz que precisa trabalhar. FERNANDO diz que vai ver se eles se falam à tarde.

COMENTÁRIO:

6292418855 22/03/2013 10:50:04 22/03/2013 10:52:22

        0 00:02:18 6284904545 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JANDUHY fala a EDILBERTO que ontem ligou para este, mas não deu certo, que já estava no aeroporto, que enrolou demais, que 
poderia ter ligado para EDILBERTO ir lá na "AGEO", que estava esperando o CÉLIO, secretário, mas que enrolou demais. 
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JANDUHY  diz que segunda-feira tem compromisso lá de pscicultura, que na segunda liga por vota de 4 horas. EDILBERTO fala 
que JANDUHY poderia olhar o negócio do carro, que ele (EDILBERTO) devolve o carro e JANDUHYÍ o dinheiro. JANDUHY diz que 
eles combinam.

COMENTÁRIO:

6292418855 22/03/2013 10:53:17 22/03/2013 10:55:46

        0 00:02:29 6293475371 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para CLEBER e pergunta tem como transferir a camionete, que está no nome da irmã,  para ele. CLEBER diz que 
não, pois para efetivar essa transferência tem que simular um financiamento, mas ele não está compatível com o valor da 
parcela.  EDILBERTO pergunta pelo f inanciamento do EDILBERTO (f ilho). CLEBER diz que não conseguiu financiar aquele carro 
para ele. EDILBERTO diz que conseguiu em outro banco, mas não precisou. EDILBERTO diz que quer fazer isso, porque sempre 
que chega multa, ela implica. CLEBER pergunta se EDILBERTO (f ilho) já declarou o imposto de renda deste ano. EDILBERTO diz 
que tem o do ano passado em que consta vários bens, avaliados em milhões. CLEBER diz que tem um dinheiro parado na conta 
da PROHOSPITAL e indaga se EDILBERTO quer fazer um CDB para aplicá-lo. EDILBERTO diz que não, que é para deixar esse 
dinheiro quieto. CLEBER pergunta se ele vai transferir noventa mil hoje. EDILBERTO diz que não, porque tem conta para pagar. 

COMENTÁRIO:

6292418855 22/03/2013 14:00:06 22/03/2013 14:00:51

        0 00:00:45 6499997161 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO liga para ZILMAR confirma se este está em Goiânia e pede a ele para passar na JMÉDICA.  ZILMAR diz que vai 
passar lá. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 22/03/2013 14:02:33 22/03/2013 14:04:18

        0 00:01:45 6292864351 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO informa MILTON que o ZILMAR deverá ir na empresa mais tarde, e pergunta-o se lá não está comprando deles, 
MILTON diz que não. MILTON diz que ele comprou pouca coisa, em torno de R$ 1.000,00. MILTON diz que depois que a menina 
lhe contou da farmácia, eles f izeram um pedido mais não sabem nem de quem pediram, MILTON diz que acha que é da RM ou de 
outra empresa, mais não quiseram dizer o que era. EDILBERTO pergunta quem está mexendo com compra lá. MILTON diz que ele 
sabe, pois ele é o prefeito, o secretário de saúde que ele não sabe o nome, cita uma menina(não diz o nome) como sendo o 
braço direito dele(prefeito/secretário). EDILBERTO diz que irá falar que eles não estão sendo parceiros com eles. MILTON fala 
para EDILBERTO pedir o dinheiro de volta com corrigido e, é para não dar bobeira, porque, quem não está honrando compromisso 
é eles. EDILBERTO diz que é para deixar ele conversar com ZILMAR.

COMENTÁRIO:

6292418855 22/03/2013 14:43:24 22/03/2013 14:44:13

        0 00:00:49 6281314091 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO diz a HNI que ele pegou um cheque de R$ 5.081,00. HNI diz que irá mandar ele lá agora.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 22/03/2013 15:21:38 22/03/2013 15:23:07

        0 00:01:29 6296374590 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pede para DANILO solicitar uma certidão simplificada da JUCEG, que é para renovar o negócio da ANVISA, da 
JMédica. DANILO diz que consegue fazer pela internet. DANILO diz que já vai fazer. EDILBERTO fala para DANILO ir lá na 
segunda de manhã para resolverem esse negócio da Federal, que tem de pagar as guias. DANILO diz que está fazendo o 
levantamento. 

COMENTÁRIO:

6292418855 22/03/2013 15:42:30 22/03/2013 15:47:35

        0 00:05:05 6233874742 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO diz para  ZEZÃO que ficou de falar com o RONALDO para transferir aquele negócio. ZEZÃO pergunta se RONALDO 
ligou para ele. EDILBERTO nega e pergunta qual o celular lá dentro. ZEZÃO diz que ELE (RONALDO) é de Goiânia, que é diretor 
da Caixa. ZEZÃO informa: 8159-2006.

COMENTÁRIO:

6292418855 22/03/2013 16:57:39 22/03/2013 16:58:21

        0 00:00:42 6499997161 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO pergunta ZILMAR se ele está em Goiânia, ZILMAR diz ter acabado de chegar na porta da f irma de EDILBERTO.

TRANSCRIÇÃO:
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COMENTÁRIO:

6292418855 22/03/2013 18:39:37 22/03/2013 18:40:49

        0 00:01:12 6298528786 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO pergunta se deu certo lá. HNI diz que sim, que agora é só liberar os arquivos, na semana que vem. EDILBERTO 
indaga se "esse" está na "coisa lá" segunda-feira. HNI diz que, provavelmente, deve creditar na quarta-feira. EDILBERTO 
pergunta se é o pequeno. HNI confirma e diz que já está tudo ok. EDILBERTO pergunta se HNI vai dar conta do outro para esse 
mês. HNI diz que acha que só vai conseguir colocar no início do próximo mês, porque apareceram outros imprevistos e 
mandaram escalonar outros pagamentos. 

COMENTÁRIO:

6292418855 25/03/2013 09:32:20 25/03/2013 09:39:47

        0 00:07:27 6230933410 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON conversa com FERNANDA sobre esta trabalhar com ele na JMédica. MILTON fala que FERNANDA terá de dar o suporte 
aos seus clientes, que só para os seus clientes, que aí MILTON terá mais tempo de sair para as vendas, que vai fazer duas 
propostas, uma f ixa ou comissão, que vai colocar em papel a proposta, que eles devem somar para vender mais. MILTON diz que 
estava pensando num fixo de R$ 3.000,00 ou 0,7% das vendas, com fixo de um salário mínimo. MILTON comenta que com 
FERNANDA lá está pensando de vender uns R$ 400.000,00. MILTON diz que quando ele não tiver lá, FERNANDA assume os 
seus clientes, que esta vai interagir com JACIARA. Falam sobre horário de trabalho das 8:00 às 18:00. MILTON cita como 
exemplo do WILMER , de Indiara ligar no f im da tarde e MILTON não estar lá, que então é para FERNANDA atendê-lo. MILTON 
comenta que terá dia que vai ter uma licitação grande que talvez tenha que passar do horário. FERNANDA diz que vai pensar e 
liga para MILTON.

COMENTÁRIO:

6292418855 25/03/2013 10:35:10 25/03/2013 10:37:17

        0 00:02:07 6292068165 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a JARI se aquele negócio de Goianira ele tem de faturar até quinta-feira. JARI diz que sim. EDILBERTO fala 
que está passando os 90 dias da compra direta. JARI diz que está terminando a lista de medicamentos. EDILBERTO fala que eles 
tem de ligar para o secretário, falar para ele ir lá ou então JARI ir até ele, que terão de faturar tudo o que tiver de comprar,  que 
vai ter que organizar para fazer o pregão. EDILBERTO fala para JARI ligar para o secretário e marcar para conversar amanhã de 
manhã.

COMENTÁRIO:

6292418855 25/03/2013 15:51:09 25/03/2013 15:52:27

        0 00:01:18 6284222006 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta TIAGO se este está em GOIANIRA, este diz sim, EDILBERTO pede para o mesmo ir até a JMÉDICA no dia de 
amanhã no período matutino. EDILBERTO pergunta-o se este sabe que o emergencial eles tem até quinta-feira para faturar.TIAGO 
diz que sim, EDILBERTO diz que se passar este prazo, eles não podem faturar mais nada. TIAGO pergunta-o que horas ele 
poderá ir lá, EDILBERTO diz que ele poderá ir sozinho às oito horas para eles decidirem, não precisa levar o BERNARDO?. TIAGO 
diz ao mesmo que irá sozinho.

COMENTÁRIO:

6292418855 25/03/2013 16:08:35 25/03/2013 16:09:59

        0 00:01:24 6281713321 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a HNI que está organizando lá, que vai ter que faturar tudo agora. HNI fala que EDILBERTO é que sabe. 
EDILBERTO diz que os três meses vencem agora, que a compra direta só pode faturar até 90 dias, que é até quinta. HNI diz para 
EDILBERTO olhar direitinho. Este diz que está organizando os vales, que tem de passar um dinheiro para o pessoal lá, que vai ver 
o que faz. 

COMENTÁRIO:

6292418855 25/03/2013 18:13:27 25/03/2013 18:16:07

        0 00:02:40 6284054872 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a TOMAZ se amanhã dá para eles sentarem e conversarem. TOMAZ diz que amanhã à tarde pode. 
EDILBERTO comenta que na sexta pressionou o ZILMAR, que não estava satisfeito, que lá estava a maior bagunça, que 
praticamente não compraram nada deles, que o cara comprou dos outros, que isso não é parceria, que ele disse que estava 
vendo para organizar com o TOMAZ. Este pergunta se no emergencial não deu nada. EDILBERTO fala que se vendeu R$ 
1.000,00 foi muito, diz que desse jeito não tem interesse na parceria, que vai pedir o dinheiro de volta. TOMAZ diz que vai lá 
amanhã. EDILBERTO pergunta se TOMAZ vai em Goianira amanhã. TOMAZ diz que sim, que hoje lá é feriado. EDILBERTO diz que 
tem que ver, pois tem que faturar todos os vales, que é até no máximo quinta, que é compra direta. TOMAZ diz que vai lá 
amanhã, que marcou com o "MILLER". EDILBERTO diz que se TOMAZ fechar lá, tem que sentar e ver o que vai fazer.  TOMAZ diz 
que amanhã vai lá para eles conversarem.
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EDILBERTO CÉSAR BORGES

COMENTÁRIO:

6292418855 25/03/2013 18:13:38 25/03/2013 18:16:07

        0 00:02:29 6284054872 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a TOMAZ se amanhã dá para eles sentarem e conversarem. TOMAZ diz que amanhã à tarde pode. 
EDILBERTO comenta que na sexta pressionou o ZILMAR, que não estava satisfeito, que lá estava a maior bagunça, que 
praticamente não compraram nada deles, que o cara comprou dos outros, que isso não é parceria, que ele disse que estava 
vendo para organizar com o TOMAZ. Este pergunta se no emergencial não deu nada. EDILBERTO fala que se vendeu R$ 
1.000,00 foi muito, diz que desse jeito não tem interesse na parceria, que vai pedir o dinheiro de volta. TOMAZ diz que vai lá 
amanhã. EDILBERTO pergunta se TOMAZ vai em Goianira amanhã. TOMAZ diz que sim, que hoje lá é feriado. EDILBERTO diz que 
tem que ver, pois tem que faturar todos os vales, que é até no máximo quinta, que é compra direta. TOMAZ diz que vai lá 
amanhã, que marcou com o "MILLER". EDILBERTO diz que se TOMAZ fechar lá, tem que sentar e ver o que vai fazer.  TOMAZ diz 
que amanhã vai lá para eles conversarem.

COMENTÁRIO:

6292418855 26/03/2013 08:19:07 26/03/2013 08:20:28

        0 00:01:21 84530986 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta pelo dinheiro. HNI diz que nada até agora, que estava falando na prefeitura, que o secretário ainda não 
chegou, que 9 hs é para ligar. EDILBERTO pergunta se o dinheiro do ano passado HNI não recebeu até hoje. HNI diz que não, que 
recebeu uma parte para fazer folha, que tiveram de denunciar no Ministério Público, que passaram o dinheiro de janeiro referente 
apenas à folha de pagamento, que tem muito dinheiro para receber. HNI diz que está perdendo a paciência, que cada hora é uma 
desculpa. Que 9 hs vai ligar lá.

COMENTÁRIO:

6292418855 26/03/2013 08:36:52 26/03/2013 08:38:59

        0 00:02:07 6299227581 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON fala que a MARIA JOSÉ passou as suas notas na sexta-feira e pergunta PÁBLIO se tem alguma previsão para ele hoje. 
PÁBLIO diz que hoje está pagando a folha, que vai ver o que faz. MILTON pede para PÁBLIO ajudá-lo, que está precisando fazer 
uns pagamentos. PÁBLIO diz que tem que ver com ela, pois tem que pagar a folha. MILTON fica de ligar por volta de 3 horas. 
PÁBLIO diz que lá não faz por banco.

COMENTÁRIO:

6292418855 26/03/2013 08:44:23 26/03/2013 08:47:56

        0 00:03:33 6196358569 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDUARDO fala que até agora nada, que está olhando de duas em duas horas. EDILBERTO diz que sabe, que a hora que sair, 
está pensando de ir lá com o FERNANDO, que vai pegar a cópia daquele documento lá, para olharem, que pode estar 
acontecendo alguma coisa para cá. EDUARDO fala que não pode tirar cópia daquele documento, que o Dr. disse que está 
normal, que é só EDILBERTO ter paciência e esperar. Que EDILBERTO nunca viu porque ele nunca fez a compensação, que isso 
pode demorar. EDILBERTO pergunta se demora um mês. EDUARDO acha que devem estar terminando tudo lá. EDILBERTO diz 
que já tem mais de duas semanas. EDUARDO diz que o documento não pode sair de lá, que é um documento interno. Que 
conversou com o doutor e este disse que está tudo certo, que deve estar saindo, que é para EDUARDO ficar olhando. 
EDILBERTO diz que quer ver para entrar com alguma coisa, mesmo sem documento. EDUARDO diz que está para sair. 
EDILBERTO fala que até semana que vem tem de sair. Falam sobre o feriado.

COMENTÁRIO:

6292418855 26/03/2013 08:48:43 26/03/2013 08:49:42

        0 00:00:59 6284222006 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para TIAGO e pergunta se este está indo para lá. TIAGO explica que está saindo de Goianira agora e que 
demorou, pois esperou para pegar a listagem lá. TIAGO frisa que está indo para lá só para eles conversarem. EDILBERTO diz 
que eles têm que ver, pois precisam faturar tudo até... TIAGO diz: "Não, não". EDILBERTO continua dizendo que daquele restante, 
porque senão, até fazer outro pregão, pode dar problema. TIAGO diz que tem que ser feito a coisa certa e que está indo a 
Goiânia só para resolver isso. 

COMENTÁRIO:

6292418855 26/03/2013 09:35:34 26/03/2013 09:40:07

        0 00:04:33 6499997161 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO x ZILMAR:
EDILBERTO liga para ZILMAR e pergunta: " O que quê cê viu com o seu pessoal?". ZILMAR diz que já passou para os meninos lá 
e que já vão comprar de EDILBERTO. Diz que o VIVALDO está lá hoje e não sabe se o TOMÁS vai descer, hoje ou quinta-feira, 
para lá. EDILBERTO diz que, hoje não fala não, porque, hoje de manhã, era para ele ir a Goianira, falar com o prefeito. ZILMAR diz 
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EDILBERTO CÉSAR BORGES
que o VIVALDO está lá hoje e acha que ele vai estar na quinta-feira. ZILMAR reitera que já passou para os meninos, o VALMIR e 
o DARIU, e eles já vão fazer a compra. EDILBERTO comenta que "aquela compra direta" termina agora e eles não f izeram um 
contrato nem nada para comprar esses "negócios". Continua dizendo que não sabe como eles f izeram aí. ZILMAR pergunta se 
EDILBERTO conhece o VIVALDO. EDILBERTO passa o telefone para MILTON.

MILTON x ZILMAR:
ZILMAR diz que esteve no EDILBERTO e achava que estavam comprando normal, porém não estavam. Então, ZILMAR diz que já 
passou para os meninos, o VALMIR e o DARIU, e eles já vão fazer a compra. ZILMAR também diz que a licitação já está 
organizada. Diz que é o TOMÁS quem vai fazer lá. MILTON diz: "Ah, entendi. Tudo com ele então.". ZILMAR fala que pode f icar 
tranquilo, que, como se diz: "não fez não, mas vamos organizar".  ZILMAR indaga se MILTON conhece o VIVALDO. MILTON diz 
que sim. ZILMAR fala que VIVALDO está, hoje, na prefeitura e, qualquer coisa, é para MILTON ligar para ele. ZILMAR também diz 
que não sabe se o TOMÁS vai para lá hoje ou se vai na quinta. ZILMAR diz que está em Goiânia, pois vai participar de uma 
reunião da Funasa, então pede a MILTON para ligar na prefeitura e falar com o VIVALDO e com o VALMIR. Diz que o ? (a ligação 
sofre um corte) também está sabendo. MILTON agradece ZILMAR de ter olhado, pois um dia conversou com a GLADIELE e ela 
informou que estavam comprando de outro. MILTON diz que também conversou com outra menina que tinha passado a lista, mas 
parece que f icou frio, que ninguém estava dando atenção. MILTON diz que, por isso, conversou com o EDILBERTO para inteirá-lo 
da situação. MILTON explica que como está longe, precisa de alguém forte lá, igual a ZILMAR, para passar na mão deste e este 
saber para onde está indo, para chegar as notas e ZILMAR ver que não são deles (EDILBERTO e MILTON). MILTON diz que acha 
que ZILMAR tinha que puxar um pouco deste lado para ele, a f im de saber onde está, senão eles fazem tudo por lá e ZILMAR 
não f ica sabendo. ZILMAR concorda com MILTON e pede a este para ligar e falar com o VIVALDO. Depois vai falar com o 
VALMIR e se apresentar como MILTON, da JMÉDICA, e dizer que já conversou com o ZILMAR e com o EDILBERTO, estes já 
sabem do que se trata, (trecho incompreensível - parece dizer que precisa do edital até segunda-feira). ZILMAR diz que assim, 
ele (VALMIR ?) já monta lá e já pede. MILTON diz que está "certinho". ZILMAR diz que, qualquer coisa, é para MILTON ligar. 

COMENTÁRIO:

6292418855 26/03/2013 10:42:25 26/03/2013 10:43:06

        0 00:00:41 6298528786 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO pergunta para HNI se, hoje, este vai organizar lá. HNI diz que já cobrou lá e que está indo para o gabinete para poder 
incluir. EDILBERTO pergunta se HNI acha que dá certo hoje. HNI responde que acredita que sim.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 26/03/2013 11:28:42 26/03/2013 11:29:23

        0 00:00:41 6284222006 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO diz que vai almoçar por volta de meio dia e meia. TIAGO diz que então dá tempo dele chegar lá, que já está indo. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 26/03/2013 11:35:24 26/03/2013 11:37:55

        0 00:02:31 6281691708 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para JARI e diz que o TIAGO avisou que está chegando lá agora. JARI fala que está fora da empresa. 
EDILBERTO pergunta pelo papel. JARI diz que está impresso em cima da mesa dele (JARI). EDILBERTO pergunta se aquilo lá são 
os vales. JARI diz que aquilo é o que tem que ser faturado nos vales. EDILBERTO diz que vai conversar com TIAGO. EDILBERTO 
lê o documento e confere com JARI: Materiais da dispensa entregues: R$ 240 mil; MAEVE: R$ 41 mil só de controlados;  
Medicamentos mandado de segurança: R$ 61 mil já entregues. JARI confirma o que foi dito. EDILBERTO pergunta o que ainda tem 
para faturar. JARI informa que ainda tem uns R$ 200 mil para faturar. EDILBERTO diz que é R$ 200 mil fora o dele (TIAGO). JARI 
diz que é fora o dele. EDILBERTO diz que foi duzentos mais duzentos é pouco que totaliza quatrocentos e pouco. JARI concorda. 
EDILBERTO faz algumas contas e diz que acha que não vai ter muita coisa para faturar não. JARI diz que tem uns R$ 240 mil. 
EDILBERTO diz que vai conversar com TIAGO. JARI diz que, em quarenta minutos, estará na empresa. 

COMENTÁRIO:

6292418855 26/03/2013 11:40:35 26/03/2013 11:42:18

        0 00:01:43 6296980028 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta se EDILBERTO recebeu alguma intimação da Prohospital na delegacia. EDILBERTO diz que ainda não. HNI diz que 
chegou uma lá na sua casa para a SANDRA. EDILBERTO fala que só se for coisa das prefeituras de HNI, aquele montão de nota 
que f icou para trás. HNI diz que não tem nada a ver com nota f iscal, que é na delegacia. EDILBERTO fala que a Prohospital está 
tudo certinho, que é estranho. HNI diz que SANDRA não sabe nada. EDILBERTO diz que só pode ser algo para trás, que agora 
está tudo certinho, que paralisou ela e só vinha pagando as coisas.

COMENTÁRIO:

6292418855 26/03/2013 11:45:55 26/03/2013 11:46:43

        0 00:00:48 6296980028 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO pede para HNI levar o negócio para ele lá, pois irá pedir para seu advogado olhar para ele. HNI diz que irá levar uma 
cópia. EDILBERTO diz que só se for de prefeitura enrolada no início, pois não tem nada.

TRANSCRIÇÃO:
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COMENTÁRIO:

6292418855 26/03/2013 11:54:28 26/03/2013 11:55:51

        0 00:01:23 6284054872 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta TOMAZ onde o mesmo está, este diz estar em Trindade, retornando para Goiânia, que irá passar em 
Goianira para ver como está lá. EDILBERTO diz ter pensado que ele teria ido cedo lá(Goianira). TOMAZ diz estar indo lá agora, 
pois tinha outro compromisso. EDILBERTO pergunta-o que horas ele marcou. TOMAZ diz ter agendado para após o almoço, por 
volta das 14h00min. EDILBERTO diz que o secretário está indo lá, e ele teria que saber, pois lá foi feito a dispensa(licitação) e, ele 
acha que a dispensa se tiver muito lá, é estourando um R$ 200.000,00 para comprar, e aí dará problema, e os cara irão ter que 
fazer outra (TOMAZ)  interrompe fala de EDILBERTO). TOMAZ diz que irá passa na JMÉDICA para ver esses detalhes 
pessoalmente.

COMENTÁRIO:

6292418855 26/03/2013 12:10:05 26/03/2013 12:10:51

        0 00:00:46 6292769252 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: ZÉ CARLOS avisa EDILBERTO que está em Goiânia e, por volta das 15h30min irá na empresa de EDILBERTO, este diz que estará 
aguardando-o.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 26/03/2013 12:21:53 26/03/2013 12:22:27

        0 00:00:34 6281691708 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO pergunta por JARI, este diz estar indo embora, EDILBERTO diz estar com TIAGO e irá conversar com o mesmo.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 26/03/2013 12:25:51 26/03/2013 12:27:49

        0 00:01:58 6281691708 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a JARI que está falando para o TIAGO e, pergunta-o quanto que foi o valor total da tomada(de preço) lá que ele 
passou lá pro(nome ininteligível). JARI informa o valor de R$ 748.000,00. EDILBERTO confirma com JARI o valor de R$ 748.000,00 
que foi colocado lá. EDILBERTO diz que ele(TIAGO) estava achando que era somente R$ 500.000,00. JADIR diz que era 
quinhentos mil, mais aumentou muita coisa, EDILBERTO diz saber, era quinhentos mais aumentou muita coisa. EDILBERTO diz 
estar vendo com o TIAGO, porque independente, o pessoal estão pedindo para ele a estimativa. JARI pergunta se é da licitação, 
do outro pregão, EDILBERTO confirma e diz que do pregão é estimativa, JARI diz que só depende dele, quando ele quiser que 
passe a estimativa, ele faz. EDILBERTO diz que é o que ele está falando, ele irá fazer lá. JARI diz que faz, e pergunta se ele tem 
a relação, ou ele quer usar a relação que ele tem. EDILBERTO diz que acha que eles irão usar a relação 
deles(EDILBERTO/JADIR). JARI diz ter a relação do material de consumo e medicamento tudo deles lá, que ele pegou com o 
farmacêutico deles(Goianira). EDILBERTO pergunta JARI se este pegou a relação com o farmacêutico lá. JARI confirma, e diz 
material odontológico, pegou tudo, está tudo com ele, está tudo pronto. EDILBERTO pergunta se JARI está chegando, este diz 
estar um pouco longe.

COMENTÁRIO:

6292418855 26/03/2013 13:46:46 26/03/2013 13:48:23

        0 00:01:37 6284054872 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala que está com o TIAGO, secretário da saúde,  em sua sala. EDILBERTO pergunta se HNI conseguiu falar com o 
homem hoje. HNI diz que não. EDILBERTO diz que TIAGO falou que o homem não estará na prefeitura a tarde. HNI fala que aí não 
resolve, que já até ligou para a VALÉRIA, na licitação, e ninguém atende. HNI diz que está indo para Goiânia, que vai dar um 
pulinho lá para conversar com EDILBERTO. Este fala que tem que ver se dá um jeito, que o TIAGO quer estar junto. HNI fala que 
está indo lá, que vão conversar pessoalmente.

COMENTÁRIO:

6292418855 26/03/2013 13:50:42 26/03/2013 13:51:29

        0 00:00:47 6284054872 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala a TOMAZ que se este marcou com o "homem" pode ir lá, que ele apenas não estará na prefeitura. TOMAZ diz 
que não tinha marcado com ele, que ele ia só para encontrá-lo. EDILBERTO fala que o "homem" está na cidade.

COMENTÁRIO:

6292418855 26/03/2013 14:27:26 26/03/2013 14:28:29

        0 00:01:03 6291471300 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MNI liga para EDILBERTO e diz que o ZÉ CARLOS está na recepção e disse que tinha combinado de encontrá-lo. EDILBERTO 
pergunta se é o prefeito. MNI diz que parece que ele é o prefeito de Goianápolis. EDILBERTO fala para MNI pedir ao MILTON para 
atendê-lo. 
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COMENTÁRIO:

6292418855 26/03/2013 14:29:33 26/03/2013 14:30:41

        0 00:01:08 6292864351 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para MILTON e diz que o ZÉ CARLOS está na empresa. MILTON diz que não pode atendê-lo, pois está mexendo 
com os vales. EDILBERTO pede a MILTON só para avisar que ele está chegando. EDILBERTO diz que vai dar o choque, que quer 
o dinheiro dele de volta. 

COMENTÁRIO:

6292418855 26/03/2013 15:28:10 26/03/2013 15:29:21

        0 00:01:11 6284530986 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI avisa EDILBERTO que eles vão pedir nota agora à tarde, que até às quatro horas devem pedir. Diz que, assim que emitir a 
nota, o avisa. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 26/03/2013 15:43:09 26/03/2013 15:44:10

        0 00:01:01 6296980028 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta SANDRO se ele viu o negócio lá, SANDRO diz que seu advogado irá olhar. EDILBERTO pergunta o que ele 
acha que é. SANDRO diz que é trem do PROHOSPITAL, trem da SÂMARA, SANDRO diz não ter conhecimento do que se trata.

COMENTÁRIO:

6292418855 26/03/2013 16:46:47 26/03/2013 16:48:22

        0 00:01:35 6284054872 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para TOMÁS e pergunta se este falou alguma coisa com o pessoal lá. TOMÁS responde que ligou lá, que tentou 
falar com a Procuradora. Diz que falou com a VALÉRIA e esta falou que a documentação dele está na Procuradoria e que a 
Procuradora viu um problema lá. Diz que ligou lá, mas a Procuradora não quis atendê-lo. TOMÁS reclama que o "trem" lá está 
enrolado. TOMÁS diz que falou que está a disposição e que ELA (VALÉRIA ?) respondeu que lá tem serviço. Diz que, amanhã, 
vai ligar novamente para essa Procuradora. EDILBERTO pergunta se "o menino" não consegue falar com ela. TOMÁS diz que 
amanhã vai tentar falar com a Procuradora para não f icar atentando ELE ("o menino"), mas se não conseguir, vai falar com ELE. 
EDILBERTO diz que lá tem urgência, que tem uma lista com a estimativa, então TOMÁS tem que resolver esse negócio. 

COMENTÁRIO:

6292418855 26/03/2013 19:07:43 26/03/2013 19:12:45

        0 00:05:02 6281691708 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para JARI e pergunta sobre a ligação de DERLANO. JARI diz que o DERLANO falou que o secretário ligou e pediu 
que ele fosse lá hoje, urgente, porque precisa resolver um problema com ele hoje, antes que estoure. JARI diz que o DERLANO 
queria saber o que conversou com ele (o secretário ?). JARI diz que não conversou nada com ele. EDILBERTO diz: "Eu num vou 
falar...". JARI diz que só conversou com ele a respeito de tirar as notas, dos vales e mais nada. JARI diz que o DERLANO falou 
que queria conversar com o EDILBERTO e ele, JARI, disse que este estava na chácara e o celular não pegava. EDILBERTO 
questiona o que secretário quer conversar com DERLANO. JARI diz não saber e fala que o TIAGO disse que é a respeito da 
parceria e que não podia falar por telefone.  JARI continua dizendo que o DERLANO disse que tinha que conversar com ele, 
ainda hoje, antes que a bomba estoure. JARI diz que DERLANO estava com medo, pois não sabia o que o cara (secretário) 
queria falar. EDILBERTO diz que acha que não vai ligar para o DERLANO e pergunta o que JARI acha. JARI fala para EDILBERTO 
ligar. EDILBERTO diz que se DERLANO perguntar o que ele conversou, ELE (ALVO) vai dizer que não conversou nada, que, 
simplesmente, o cara só falou o negócio do dinheiro dele. EDILBERTO diz que é estranho, que o (?) queria que aumentasse o 
negócio lá e o secretário ... é complicado. EDILBERTO diz que eles nem tem jeito de fazer. JARI diz que tirou uns pedidos hoje e 
vai tirar o restante, hoje, em casa da Farmácia Básica. EDILBERTO diz que tem que faturar até de amanhã para depois. JARI diz 
que esse negócio é enrolado para tirar. EDILBERTO diz que "outro trem é aquele negócio que ele queria que colocasse o 
negócio, só que o cara num tá sabendo de porra nenhuma. Nós passamos e agora eu vou falar o quê para ele. Cê ele perguntar, 
eu vou fala assim: 'Não, aí ele pediu o quê que tinha e eu passei.'. Então aí pronto.".  EDILBERTO diz para JARI falar com o 
DERLANO que comentou, pois DERLANO "falou um negócio de trinta, num sei o quê". JARI diz que, com certeza, o assunto é 
esse. EDILBERTO diz que eles não f izeram errado. JARI concorda. EDILBERTO diz que ELE (DERLANO ?) não falou nada para 
eles não comentarem com o cara (secretário ?). JARI diz que é verdade e fala para deixarem ver o que rola. EDILBERTO, mais 
uma vez, mostra-se indeciso sem saber se liga ou não. JARI fala para EDILBERTO deixar quieto. JARI diz que o DERLANO ligou 
cedo e perguntou o horário que ele poderia ir; que ele, JARI, disse para DERLANO ir depois das duas horas, para dar tempo de 
eles mexerem com "os trem lá direito", porém este não apareceu. JARI diz que o secretário também não deve ter chamado 
DERLANO para ir. EDILBERTO diz que o secretário não chamou DERLANO. JARI diz que foi bom o DERLANO não ter ido, pois é 
este quem puxa. EDILBERTO diz que a JACIARA falou que alguém comentou que podia perder, que não está de acordo e 
pergunta se o foi o DERLANO quem falou que podia ceder. ALVO indaga quem falou que as coisas não podiam dar certo. JARI 
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diz que não comentou isso com a JACIARA. EDILBERTO diz que lá está tudo certo. JARI confirma que lá está tudo certo e diz que 
só comentou com a JACIARA que o DERLANO queria falar com EDILBERTO. 

COMENTÁRIO:

6292418855 26/03/2013 19:13:44 26/03/2013 19:17:11

        0 00:03:27 6298528786 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO pergunta a HNI se deu certo. ESTE diz que ainda não conseguiu incluí-lo e diz que está em uma briga com a Sefaz, 
pois esta tinha liberado o crédito, mas quando ele ia incluir a OP dava um bloqueio no sistema. EDILBERTO diz que não deve nada 
lá, pois já pagou tudo. HNI diz que, amanhã, cedo, vai verif icar novamente e o avisa. EDILBERTO reclama da demora. EIDLBERTO 
diz que conversou com o secretário de "coisa lá" e falou que "não passava o meu amigo para trás". Que não adianta ninguém 
pedir, pois isso está descartado. Diz que não vai mentir para ninguém e fala que HNI sabe o que é. 

COMENTÁRIO:

6292418855 26/03/2013 19:21:32 26/03/2013 19:24:10

        0 00:02:38 6284222006 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para TIAGO (parece ser o secretário de que EDILBERTO e JARI comentam na ligação de 26/03 - 19:07:43) e 
pergunta se este falou com o DERLAN. TIAGO diz que não. EDILBERTO diz que ele ligou para o JARI e fala que o assunto que 
eles conversaram lá não podem passar para o DERLAN. TIAGO concorda e diz que o que EDILBERTO tiver para resolver com 
DERLAN é para resolver com este, porque ele, TIAGO, não quer que nada atrapalhe "o meu negócio com vocês aí". EDILBERTO 
diz que vai falar para DERLAN que TIAGO foi lá e ele (ALVO) fez um levantamento e passou para TIAGO o que foi faturado e o 
que tinha para ser faturado e só isso. EDILBERTO diz que não tem que dar mais satisfação e a conversa vai ser essa.  
EDILBERTO diz que o JARI não falou nada e que DERLAN não conseguiu falar com ele (ALVO) e que f icou sabendo que TIAGO o 
chamou. TIAGO diz que o negócio que tem com DERLAN não é só isso, e que o negócio que vai acontecer é outra coisa, é um 
negócio do SAMU, que ele (TIAGO) pode perder a verba toda. EDILBERTO diz, novamente, que aquele assunto deles morreu lá. 
TIAGO concorda.

COMENTÁRIO:

6292418855 26/03/2013 19:24:28 26/03/2013 19:27:00

        0 00:02:32 6281691708 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para JARI e diz que conversou com o TIAGO agora e o assunto que este quer conversar com DERLANO não tem 
nada a ver, diz que refere-se a uma verba do SAMU. JARI sorri e diz que o DERLANO estava "doidinho" com medo de ter falado 
alguma coisa para o TIAGO. EDILBERTO diz que não conversou com o DERLANO. JARI diz para EDILBERTO não ligar para 
DERLANO. EDILBERTO diz que o assunto morreu lá e que eles vão falar para DERLANO que só passaram para TIAGO o 
levantamento que este pediu e que não tem jeito de fazer mais nada. EDILBERTO diz que aquele negócio de DERLANO de 
"dezesseis mais não sei o quê" vai ter que ver e de acordo com o que eles forem fazendo, ele (ALVO) vai ver o que vai passar 
para DERLANO. EDILBERTO diz que se eles faturarem uns seiscentos, talvez, dê para ele dar os cinquenta mil para DERLANO. 
JARI diz que aumentou bastante coisa e que EDILBERTO não vai perder nada não. EDILBERTO diz que vai mostrar o que 
conversaram para DERLANO. JARI diz que não tem que dar muita satisfação para ele. 

COMENTÁRIO:

6292418855 27/03/2013 09:13:11 27/03/2013 09:14:13

        0 00:01:02 6284904545 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JANDUHY liga para EDILBERTO e diz que, ontem, entrou em uma reunião da secretaria da educação e esta terminou às 19 horas, 
por isso não retornou a chamada. Diz que hoje está em Brasília, mas informa que na semana que vem, estará em Goiânia para 
eles fazerem o acerto. 

COMENTÁRIO:

6292418855 27/03/2013 09:25:10 27/03/2013 09:29:14

        0 00:04:04 6284530986 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: Nilson (Inhumas) af irma para Edilberto que irão pedir a emissão da nota do restante do dinheiro de janeiro agora e que emitirão, 
em seguida, a de fevereiro também. Edilberto cobra de Nilson (Hospital de Inhumas) a solução dos cheques - atendimento da mãe 
de um cigano chamado Hidelbrando (de Itauçu) num Hospital...

COMENTÁRIO:

6292418855 27/03/2013 10:08:27 27/03/2013 10:10:31

        0 00:02:04 6284036790 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:
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EDILBERTO diz que FERNANDO ficou de olhar aquele outro negócio lá do Estado (?). FERNANDO diz que tem que encontrar com 
o rapaz, que vai ver se o encontra hoje, pois é o último dia de expediente no Estado. EDILBERTO pergunta se já tem uma 
resposta daquele outro. FERNANDO pergunta se é o da mulher lá. EDILBERTO confirma. FERNANDO diz que não, diz que enviou 
outros negócios para ela, além dos de EDILBERTO, e está aguardando uma resposta. FERNANDO pergunta se o pessoal de 
Brasília deu retorno. EDILBERTO diz que, por enquanto, tem que aguardar, mas que na semana que vem, quer que FERNANDO vá 
com ele lá (em Brasília) para conversar de outras maneiras.  FERNANDO diz que aquele cara tem que aparecer, tem que 
conversar. EDILBERTO reclama de não poder nem tirar xerox do documento. FERNANDO diz que não sabe da legalidade 
daqueles documentos que foram apresentados para eles. EDILBERTO pede a FERNANDO para ir olhando lá. 

COMENTÁRIO:

6292418855 27/03/2013 10:14:58 27/03/2013 10:16:15

        0 00:01:17 6281314091 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

HNI liga para EDILBERTO e pede para este ver se consegue dar uma pressão no AFONSO. EDILBERTO diz que vai ver lá. HNI diz 
que está precisando desse trem, que está fazendo falta para ele. EDILBERTO reclama dos problemas e diz que o negócio de HNI 
é pequeno em vista do dele. HNI discorda e diz que acha que é maior que o de EDILBERTO. ESTE diz que tentar falar com ele 
(AFONSO).

COMENTÁRIO:

6292418855 27/03/2013 10:16:29 27/03/2013 10:17:55

        0 00:01:26 6281314091 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para AFONSO e fala para este resolver o negócio do cheque do irmão dele, o JÚNIOR. AFONSO diz que está 
terminando de fechar o negócio de Arenópolis. EDILBERTO reclama, diz que AFONSO tem esse negócio, tem o da ambulância 
que ele fechou e recebeu e outras coisas, e não passa nada. AFONSO diz que não falou nada de ambulância, que disse que 
estava ajeitando o negócio do ônibus. EDILBERTO o pressiona dizendo que o prazo é até semana que vem e que ele vai tomar 
frente disso. 

COMENTÁRIO:

6292418855 27/03/2013 10:22:36 27/03/2013 10:23:37

        0 00:01:01 6285997470 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: Edilberto liga Donizeth pedindo o encaminhamento/negociação de caixas de isopor (das farmácias) para venda 
(comercialização)...

COMENTÁRIO:

6292418855 27/03/2013 11:10:08 27/03/2013 11:11:22

        0 00:01:14 6291471300 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

HNI pergunta o que EDILBERTO tinha combinado com o DIVINO sobre pagamento da ASSOCIAÇÃO. EDILBERTO diz que é com 
uma semana. HNI pergunta se EDILBERTO avisou a JACIARA e as vendedoras, pois estas só querem liberar depois que pagar. 
EDILBERTO diz que o problema é que estava faturando e estava dando errado. HNI pergunta se pode liberar. EDILBERTO 
confirma. 

COMENTÁRIO:

6292418855 27/03/2013 12:12:43 27/03/2013 12:14:52

        0 00:02:09 6182733969 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO pergunta a RONALDO se tem alguma notícia. RONALDO diz que está aguardando para encontrar o chefe e ver se 
este tem algo a dizer. RONALDO diz que quando estiver com o chefe, liga para EDILBERTO. RONALDO diz que o processamento 
está tudo certo e que só falta a liberação.

COMENTÁRIO:

6292418855 27/03/2013 12:21:57 27/03/2013 12:23:41

        0 00:01:44 6296980028 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para HNI e pergunta se o advogado já esteve lá. HNI responde que ele f icou de ir lá agora de manhã, mas ainda 
não ligou para ele. EDILBERTO pergunta pelos documentos que HNI pegou e cadastrou na prefeitura se não teve resposta. HNI 
diz que foi em Catalão, mas que estão aguardando para ver se tem como fazer dispensa de licitação, mas estão esperando 
resposta da Promotoria. HNI diz que lá está um rolo. EDILBERTO pergunta se dispensaram os três primeiros meses. HNI explica 
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que, no primeiro mês, fizeram uma dispensa por item e cita farmácia básica e alto custo. EDILBERTO diz que agora tem que ser 
feito pregão. HNI diz que seria feito o pregão, porém os vereadores intervieram. Reitera que lá está um rolo danado. EDILBERTO 
diz que assim eles terão que fazer uma compra de emergência. HNI diz que é isso que está tentando fazer. EDILBERTO diz que, 
nessa situação, pode fazer a compra. Pede a HNI para verif icar com o advogado deste e avisá-lo.

COMENTÁRIO:

6292418855 27/03/2013 12:31:55 27/03/2013 12:34:01

        0 00:02:06 6298528786 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a HNI se conseguiu. HNI diz que sim, que MNI conseguiu liberar o saldo, que é só pegar a senha do 
secretário para incluir. HNI fala que o crédito deve sair de segunda para terça. EDILBERTO pergunta se amanhã pode aparecer. 
HNI diz que não aparece, porque é "op" manual,  que só vai pelo Banco de Brasil, que ele confirma, sai a "op", que aí tem de 
fazer outro arquivo, voltar e liberar na senha do secretário, por isso que ele está falando que não vai dar tempo. Que vai cair 
manual e na segunda faz o arquivo, que aí a liberação sai de segunda para terça. Que a restrição que ela tinha lá no sistema e o 
atrasou já foi retirada. EDILBERTO pergunta se HNI consegue a outra liberação no início do mês. HNI fala que por volta do dia 10, 
15, consegue liberar ela, que no início do mês só pagam as OS, que já leva a maior parte dos recursos. EDILBERTO pergunta 
pelo restante. HNI diz que está fazendo o levantamento, que no início de abril vai ver o que o secretário decide.

COMENTÁRIO:

6292418855 27/03/2013 13:34:14 27/03/2013 13:35:33

        0 00:01:19 6292043609 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

HNI liga EDILBERTO e pergunta o dia que este pode passar o dinheiro para ele. EDILBERTO pede para aguardar até segunda-
feira. Pergunta se HNI estará em Goiânia, pois tem uns cheques que pode passar para ele. HNI diz que está trabalhando e que 
tem pouco prazo, então pede a EDILBERTO para depositar. EDILBERTO fala HNI ligar para ele na segunda-feira para resolverem. 

COMENTÁRIO:

6292418855 27/03/2013 14:27:29 27/03/2013 14:30:40

        0 00:03:11 6184775922 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para CONSUELO e se apresenta como proprietário da JMÉDICA, diz que esteve lá com o MILTON. CONSUELO diz 
se lembrar. EDILBERTO diz que ligou e conversou com a SIRLEI explicando que o caminhão deles quebrou na estrada lotado de 
mercadoria e está sendo rebocado. Diz que já combinou com SIRLEI e amanhã vai ter um menino (VAGNER - farmacêutico) para 
receber as mercadorias, pois vai arrumar o caminhão e este vai retornar amanhã. CONSUELO pede a EDILBERTO para não deixá-
la, neste feriado, sem as mercadorias. Explica que o atraso deu-se pelo fato de a dipirona ter chegado ontem. EDILBERTO afirma 
que, amanhã cedo, as mercadorias chegam.

COMENTÁRIO:

6292418855 27/03/2013 14:46:27 27/03/2013 14:49:38

        0 00:03:11 6296634861 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para JARI e este diz que o secretário acabou de ligar para ele e dizer que não confere o valor que ele tem com o 
que foi entregue. JARI diz que "alguém já deve ter 'abrido' o olhão dele lá". EDILBERTO pergunta o que não bate. JARI explica que 
o secretário falou que o que foi entregue não bate com o valor que foi passado para ele ontem. EDILBERTO diz que quem faz o 
controle é o JARI. JARI explica que o valor que foi passado ontem já incluía todos esses aumentos que ia ter, que ia colocar, 
então o secretário ligou e disse que está preocupado, porque ele verif icou o que foi entregue e não dá o valor que foi passado 
para ele. Diz que o secretário pediu uma relação correta JARI diz que falou que iria verificar e dava um retorno. JARI diz que é 
certeza que o DERLANO está no meio disso. Diz que o secretário deve ter "descascado o abacaxi no DERLAN ontem". 
EDILBERTO diz que tem quer ver o que vai fazer, "porque cê tá tirando vários coisas lá agora". JARI diz que sim. JARI fala que se 
tivesse jeito de arrumar uma nota era o ideal. EDILBERTO diz que não tem jeito, que isso está descartado. EDILBERTO diz que não 
vai falar mais com a JACIARA, que ela falou que não vai mais "coisar" o nome dela. JARI fala para EDILBERTO tomar cuidado 
nessas próximas licitações, porque se colocar valores a mais e depois tirar a nota, não vai aceitar. EDILBERTO fala que JARI não 
soube trabalhar, que este tem que trabalhar nas mercadorias que estão vencidas lá. Diz que todo mundo trabalha em cima disso. 
EDILBERTO diz que o problema é que JARI não entendeu e o negócio era lógico.

COMENTÁRIO:

6292418855 27/03/2013 15:50:03 27/03/2013 15:51:04

        0 00:01:01 6284054872 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para TOMÁS e pergunta se este está em Goiânia. TOMÁS diz que está chegando. EDILBERTO pergunta se ele 
falou com o pessoal. TOMÁS diz que ainda não. Que está tentando falar com a Procuradora, pois o processo está na mesa dela 
e ela ainda não liberou. 
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COMENTÁRIO:

6292418855 27/03/2013 16:00:42 27/03/2013 16:01:53

        0 00:01:11 84222006 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta se TIAGO está em Goianira. Este diz que sim, que está lá por causa dos problemas dos contratos, que o 
negócio lá está pegando fogo, que tem de arrumar a documentação hoje, que o negócio de EDILBERTO, que a listagem vai 
passar para o JARI amanhã, que está muito corrido, que já pegou a relação e mostrou para ele.

COMENTÁRIO:

6292418855 27/03/2013 16:02:16 27/03/2013 16:03:54

        0 00:01:38 32942778 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala a ARI que conversou com o secretário, que ele disse que hoje está corrido negócio de contrato, que ele falou 
que está fazendo a relação da mercadoria que está faltando. ARI diz que o secretário tinha falado que a relação não estava 
batendo. EDILBERTO fala que é para eles fazerem o que eles derem conta de fazer, que o ADERLAN nem atende o telefone. ARI 
fala que aconteceu alguma coisa na conversa ontem, que ele já tinha ligado, que vai tentar ligar para ele, para ver se atende.

COMENTÁRIO:

6292418855 27/03/2013 16:35:23 27/03/2013 16:38:47

        0 00:03:24 6292973219 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI, da JMédica, liga para DERCI e fala que CLÉIA ligou dizendo que era para entregar uma dipirona para DERCI. Este pergunta se 
HNI já está levando. HNI diz que sim, que vai passar para outro rapaz a f im de que DERCI explique onde ele está. DERCI pede 
para HNI2 falar onde f ica a JMédica, que ele pode passar lá. HNI2 fala que a JMédica f ica no Bairro Feliz. HNI explica o endereço 
e pergunta se DERCI sabe o bradesco perto da Praça da Bíblia. DERCI diz que prefere que eles levem o remédio para ele. DERCI 
explica que está no Hospital das Clínicas, no "CEROFE". HNI diz que está chegando lá.

COMENTÁRIO:

6292418855 27/03/2013 16:46:34 27/03/2013 16:48:24

        0 00:01:50 6292864351 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta pela quantidade a MILTON, que f icou de passar pelo e-mail e até agora não chegou. MILTON fala que já fez 
três telefonemas, que a pessoa de Luziânia f icou de passar o e-mail. EDILBERTO diz que o trem está parado só esperando. 
MILTON diz que a SIRLEI f icou de passar o e-mail. MILTON diz que passou o e-mail do ALANO, que é para EDILBERTO ligar para 
ele e passar o e-mail direto da JACIARA, para esta ver isso daí. MILTON repassa o telefone da SIRLEI: 61-3906-3616. MILTON diz 
que falou para ela que estava precisando da ordem de compra dos medicamentos, que saiu ilegível e pediu ela para mandar o e-
mail.

COMENTÁRIO:

6292418855 27/03/2013 16:57:11 27/03/2013 16:58:05

        0 00:00:54 6281713321 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a ANTÔNIO se já passaram o pedido dele. ANTÔNIO diz que não, que amanhã é o último dia. EDILBERTO 
fala que eles vão tirar e ANTÔNIO emite lá, que depois tira o "coisa" e depois dividem o resto. Que já está emitindo, organizando, 
faturando. 

COMENTÁRIO:

6292418855 27/03/2013 17:01:55 27/03/2013 17:06:18

        0 00:04:23 6292222949 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI fala a MARIANA que o pedido dela de Varjota-CE o rapaz fez um pagamento. MARIANA diz que está sabendo. HNI pergunta 
se a diferença era aquela que ele tinha a ver lá. MARIANA diz que era uns mil e trezentos reais. HNI diz que está faltando um 
diferença de 50 reais. TIO de MARIANA passa a falar e diz que em janeiro eles fizeram um depósito de mil novecentos cinquenta 
e quatro reais, que tinha 704 reais de multa, que a JMédica pagou, que passaram o dinheiro. Que f icou 1.250,00 mais o depósito, 
que está faltando 50 reais. MARIANA diz que foi ela que falou para sua mãe que era mil e trezentos, que é só diminuir no 
"aroparidol?". SILOMAR fala para MARIANA tirar 3 "mapazepan?", que dá 51 reais. MARIANA diz que não pode, só no 
"aroparidol?" que pode mexer. SILOMAR diz que então dá 52 reais. MARIANA fala que vai ver com sua mãe a respeito do preço. 

COMENTÁRIO:

6292418855 27/03/2013 17:13:32 27/03/2013 17:14:53

        0 00:01:21 6284293577 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala para MILTON que até agora MNI não passou, que está ligando e só cai no fax, que só tem esse 3616 para falar 
com ela. MILTON diz que sim e fala para EDILBERTO pedir o ALANO para ver se não chegou no e-mail dele, pois tinha dado o e-
mail dele também. EDILBERTO diz que conversou com ela, que ela citou o e-mail de MILTON e ALANO. MILTON diz que vai tentar 
abrir o seu e-mail.
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COMENTÁRIO:

6292418855 27/03/2013 17:50:43 27/03/2013 17:53:40

        0 00:02:57 6284293577 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz que lá em Luziânia nem o papel que eles tem lá dá para entender. MILTON fala que o que eles têm dá para 
entender, que aquele empenho que foi passado para a SIRLEI não é o original, que o original f ica lá no almoxarifado com o 
menino. Que não teve como pegar o original, porque os meninos depois do almoço já não estavam trabalhando por causa do 
feriado. EDILBERTO diz que é muito complicado, pois estão mandando o vale para conferir a mercadoria lá, que se não levar 
esse negócio, como vão fazer para tirar a outra nota. MILTON fala que eles são honestos, que hoje estava em cima da hora, que 
EDILBERTO pode ficar tranquilo, que na segunda tem o original na mão. 

COMENTÁRIO:

6292418855 27/03/2013 18:19:22 27/03/2013 18:24:13

        0 00:04:51 6294054872 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para TOMÁS e pede para este ir lá amanhã cedo, para eles trocarem umas ideias. TOMÁS diz que amanhã não 
tem condições, mas fala que tem urgência em falar com EDILBERTO, pois está rodando o interior e está percebendo algumas 
coisas. EDILBERTO diz que tem CARMO DO RIO VERDE. TOMÁS diz que está vindo de lá. EDILBERTO diz que lá é parceiro, que 
ele ajudou e que TOMÁS está no negócio. TOMÁS fala para EDILBERTO ficar tranquilo, que eles vão conversar pessoalmente. 
Agendam de se encontrarem na segunda-feira. EDILBERTO pergunta se TOMÁS conseguiu falar com aquele pessoal. TOMÁS 
diz que vai ligar para o MILLER (FRANCISMILLER) e vai colocá-lo a par da situação, pois ele, TOMÁS, está sendo boicotado pela 
Procuradora e pela Secretária de Administração. EDILBERTO fala para TOMÁS ligar para o MILLER. TOMÁS diz que vai falar com 
ele agora, pois está doido para ir, mas eles não estão liberando-o. Diz que no dia que esteve lá, a secretária saiu pelo fundo e 
não o atendeu. EDILBERTO pergunta se TOMÁS tem o celular do TIAGO. TOMÁS diz que não. TOMÁS pergunta pelo MILTON. 
EDILBERTO diz que, a princípio, ele fala que não é dono, mas teve uma reviravolta lá e ele não está lá mais e inclusive quer tirar 
três funcionários de lá. EDILBERTO diz que MILTON fez uma proposta para FERNANDA, que é quem faz tudo lá, e, 
posteriormente, ele quer levar o namorado de FERNANDA também, pois este trabalha como vendedor lá.  TOMÁS diz que, então, 
MILTON brigou com o VANDERLEI. EDILBERTO diz que MILTON comprou a parte do rancho que era do VANDERLEI. EDILBERTO 
diz que falou sobre o acontecimento do telefone e que falou para MILTON que este estava há muito tempo lá. TOMÁS diz que o 
pessoal do interior está reclamando falta de assistência da JMÉDICA. EDILBERTO diz que conversou com o ZILMAR, porque este 
andou comprando de outras pessoas, diz que até pensou em desligar. 

COMENTÁRIO:

6292418855 28/03/2013 07:15:07 28/03/2013 07:16:04

        0 00:00:57 6292275467 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta se LUCIANO está em Luziânia. LUCIANO fala que já está carregando.  EDILBERTO fala para LUCIANO ver 
com o menino se ele tem cópia do empenho, se ele está com o original, que é para tirar uma xerox, que a cópia que eles tem está 
ilegível.

COMENTÁRIO:

6292418855 28/03/2013 09:12:53 28/03/2013 09:14:38

        0 00:01:45 6284054872  EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: Edilberto conversa com "Dr. Tomaz" sobre a possibilidade de emitir nota f iscal na vigência de um mandado de segurança... 
Edilberto cita o exemplo dos mandados de Goianira no valor de uns R$ 40.000,00 e tanto... O consultado afirma que não vê 
problemas na emissão de notas mesmo que a entrega foi realizada há muito tempo...

COMENTÁRIO:

6292418855 28/03/2013 09:56:36 28/03/2013 09:57:29

        0 00:00:53 6284061575 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala para HNI que na conta da JMéica tem um saldo de R$ 9.000,00 a liberar, que é para HNI liberar. HNI pergunta se é 
de cheque. EDILBERTO diz que não, que é de cliente que "coisou". HNI diz que é cheque, que acha que dá para liberar.

COMENTÁRIO:

6292418855 28/03/2013 10:21:49 28/03/2013 10:23:01

        0 00:01:12 6296142183 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: Thiago conversa com Edilberto sobre a emissão de notas dos mandados de segurança... As notas estão sendo retiradas pela "J 
Médica"...

COMENTÁRIO:

6292418855 28/03/2013 11:12:07 28/03/2013 11:14:03

        0 00:01:56 6291471300 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:
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HNI (WALTER) liga para EDILBERTO e indaga se este tem conhecimento de um serviço que a Clínica São Mateus prestou devido a 
uma negociação com o Fundo Municipal de Corumbaíba e cujo pagamento foi creditado na conta da JMÉDICA . EDILBERTO diz 
que não tem nada a ver com isso. HNI diz que o DIVINO MAGNUS tem quer receber deles, porque o crédito para pagamento foi 
na conta da JMÉDICA. EDILBERTO, novamente, diz que não deve nada. HNI explica novamente: a Clínica São Mateus fez um 
serviço de radiologia para o Fundo Municipal de Saúde e eles disseram que é a JMÉDICA quem vai pagar. EDILBERTO pede para 
HNI aguardar e consulta o MILTON, é possível perceber que este está em uma ligação. Na sequência, EDILBETO diz que esse 
acerto com o DIVINO já foi feito. EDILBERTO tenta novamente falar com MILTON e diz a HNI que retorna a chamada. 

COMENTÁRIO:

6292418855 28/03/2013 11:12:21 28/03/2013 11:14:03

        0 00:01:42 6291471300 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI fala que está com a Clínica São Mateus na linha, que EDILBERTO fez uma combinação com o fundo municipal de Corumbaíba, 
que eles creditaram na conta da JMédica o serviço que eles f izeram para o fundo municipal e pergunta se EDILBERTO está 
sabendo disso. EDILBERTO fala que não tem nada a ver com eles. HNI diz que o DIVINO disse que tinha de receber deles, que 
f izeram o crédito na conta deles. EDILBERTO fala que não deve nada. HNI fala que a Clínica São Mateus fez um serviço de 
radiologia para o fundo municipal de saúde, que disseram que é eles que vão pagar. EDILBERTO diz que o acerto já foi feito com 
o DIVINO, que não está entendendo isso, que é para HNI esperar. Ligação cai.

COMENTÁRIO:

6292418855 28/03/2013 14:36:54 28/03/2013 14:38:11

        0 00:01:17 6281691708 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para JARI e indaga se este está chegando. JARI diz que em vinte minutos. EDILBERTO avisa que o menino (o 
TIAGO) está indo para lá e pergunta se ele ainda não passou o pedido dos vales para JACIARA. JARI pede calma a EDILBERTO. 
ESTE diz que o ALEXANDRE vai viajar e não vai ter ninguém para faturar isso aí. JARI diz que se estiver faltando é pouca coisa. 
EDILBERTO diz que a JACIARA só passou um "pouquinho" de pedidos. 

COMENTÁRIO:

6292418855 28/03/2013 14:56:31 28/03/2013 14:58:17

        0 00:01:46 6284054872 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para TOMÁS e pergunta se dá problema se não faturarem hoje o emergencial. TOMÁS diz que sim, pois hoje é o 
último prazo do emergencial. Explica que o período do contrato encerra-se em 31 de março e que deve ser faturado dentro deste 
período contratual. EDILBERTO diz que é daquele cliente que TOMÁS ir olhar, diz que a pessoa está indo lá. 

COMENTÁRIO:

6292418855 28/03/2013 15:19:22 28/03/2013 15:20:31

        0 00:01:09 6281713321 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO liga para HNI e pergunta se aquela nota já foi emitida. HNI diz que sim. EDILBERTO pede para HNI tirar uma nota do 
contrato de medicamento que este assinou, pois vai mandar buscar essa cópia para mostrar para uma pessoa que está com ele. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 28/03/2013 16:52:55 28/03/2013 16:53:42

        0 00:00:47 6281465888 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO diz que só tem que faturar GOIANIRA. ALEXANDRE diz que o resto está pronto. EDILBERTO diz que tem algumas 
para tirar, mas que a de GOIANIRA tem que faturar hoje de qualquer jeito. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 28/03/2013 20:56:48 28/03/2013 20:57:46

        0 00:00:58 6281691708 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO pergunta a JARI o que ele estava falando para a JACIARA. JARI que é porque ele colocou uns itens a mais lá, cita 
seringa e agulha, que estavam no Incinera (?)   e que o ALVO ia ter que acertar com o DERLAN. EDILBERTO diz que a JACIARA 
não tem condições de fazer mais nada, que ela sobrecarregada. 

COMENTÁRIO:

6292418855 01/04/2013 08:09:25 01/04/2013 08:11:50

        0 00:02:25 6296634831 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MAURI fala para EDILBERTO que tem que reconhecer f irma da procuração. Falam sobre como redigir a procuração para 
transferência do gado. MAURI fala que seu nome completo é MAURI PEREIRA MORAIS, CPF: 355.400.791-91.
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TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 01/04/2013 08:23:09 01/04/2013 08:25:16

        0 00:02:07 6285137951 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala que está entregando os papéis, que HNI pode providenciar para mandar o telegrama. HNI diz que não entendeu. 
EDILBERTO fala que é a comissão. HNI pergunta se já teve um pagamento. EDILBERTO fala que tem um pagamento, aquele de 
200. HNI pergunta se o homem já não pagou EDILBERTO. Este diz que sim, que já vai estar passando para HNI, que vai acertar 
essa semana. HNI fala para acertarem o que já passou também. EDILBERTO fala que vai acertar tudo com HNI. Este fala que quer 
o acerto deste que pagou agora e outro depois. EDILBERTO diz que vai acertar com ele. HNI diz que vai lá para conversar com 
EDILBERTO e que é para este ver quanto ele tem de lhe passar.

COMENTÁRIO:

6292418855 01/04/2013 08:30:56 01/04/2013 08:32:59

        0 00:02:03 6284054872 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta se TOMÁS ligou para ver se fala com o CASSIMIRO. TOMÁS diz que vai ligar hoje. EDILBERTO fala que tem 
de resolver, que lá está bagunçado, que lá acabou a compra direta, que eles tem muita mercadoria lá que dá para aguentar. 
EDILBERTO fala que existem mandados de segurança, que de acordo que vai chegando, tem de ir faturando. Que tirou pela 
JMédica, que foi emergencial. TOMÁS diz que vai ligar para o MÜLLER e ver o que ele fala. EDILBERTO diz que tem muita gente 
na parada lá. TOMÁS fala que vai lá hoje para conversar com EDILBERTO.

COMENTÁRIO:

6292418855 01/04/2013 09:58:25 01/04/2013 10:00:27

        0 00:02:02 6198286197 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RONALDO fala para EDILBERTO que ainda é cedo para saber de alguma coisa. EDILBERTO fala que já puxou lá e não saiu nada. 
RONALDO fala que ainda é cedo para falar com o Doutor.  EDILBERTO fala que já extrapolou o prazo, que era 10 dias úteis, que 
já estão caminhando para 15 dias. RONALDO diz que precisa de conversar pessoalmente com o Doutor, que aí liga e coloca ele 
para falar com EDILBERTO. 

COMENTÁRIO:

6292418855 01/04/2013 10:19:31 01/04/2013 10:21:16

        0 00:01:45 6292222049 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: Edilberto confirma dados de Mariana Borges Garcia Reis, Alameda Maracanã, Qd-119, Lt-21, Casa 02, Setor Jaó, CEP: 74674-
150...

COMENTÁRIO:

6292418855 01/04/2013 10:59:56 01/04/2013 11:01:43

        0 00:01:47 6284530986 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta se ELIAS vai estar lá amanhã. ELIAS diz que sim. EDILBERTO fala que está pensando de marcar com o 
FERNANDO de irem lá para resolverem aqueles problemas. Que a LUZIA f ica ligando cobrando os documentos e os cheques 
dela, que disse que iria organizar só quando resolvesse os problemas. EDILBERTO pergunta pelo dinheiro e os cheques. ELIAS 
acha que amanhã dá para eles resolverem. ELIAS pede para EDILBERTO ligar por volta das 2 horas.

COMENTÁRIO:

6292418855 01/04/2013 16:55:18 01/04/2013 16:56:31

        0 00:01:13 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO combina de encontrar com TOMÁS e MILTON amanhã cedo para ver negócio das prefeituras. EDILBERTO pergunta 
se TOMÁS conseguiu falar com o menino. TOMÁS diz que não, que está tentando.

COMENTÁRIO:

6292418855 01/04/2013 16:57:47 01/04/2013 16:58:45

        0 00:00:58 6284054872 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO liga para DANILO e pergunta sobre a certidão da JUCEG para sair como micro. DANILO diz que está com a certidão 
em mãos. EDILBERTO pede para enviá-la pelo email da CLÁUDIA. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 01/04/2013 17:00:00 01/04/2013 17:01:55

        0 00:01:55 6296374590 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO liga para DANILO e pergunta se a certidão é da JMÉDICA. DANILO confirma. EDILBERTO diz que, também, é para tirar 
uma certidão para a PROHOSPITAL. DANILO diz que vai providenciar.

TRANSCRIÇÃO:
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COMENTÁRIO:

6292418855 01/04/2013 17:14:57 01/04/2013 17:20:44

        0 00:05:47 6196358569 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala a EDUARDO que está no último suspiro, que já tem 15 dias. EDUARDO fala que mandou uma mensagem para o 
Doutor, que este disse que talvez saia hoje. EDILBERTO diz que tem de resolver isso, que precisa dos documentos. EDUARDO 
diz que amanhã vai conversar com o Doutor e liga para EDILBERTO. Falam sobre certif icado digital. EDILBERTO fala que já foi 
paga a guia. EDUARDO fala que o Doutor disse que está sendo feita a conferência, que talvez hoje já conseguiria puxar. 
EDUARDO diz que quando estiver com Doutor liga para EDILBERTO. Este fala que precisa do documento, que tem de ver na tela. 

COMENTÁRIO:

6292418855 01/04/2013 17:21:05 01/04/2013 17:22:29

        0 00:01:24 6296374590 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FÁBIO fala para MILTON que o negócio chegou, que vai ligar para a secretária, que ainda não a localizou, que vai ver se paga um 
pouco para MILTON amanhã. Que amanhã estará viajando, mas que deixou conversado com a tesoureira para depois do almoço 
fazer o pagamento. Que vai conversar com a ZÉZÉ, que se não der para pagar tudo, vai tentar pelo menos a metade ou um 
pouco.

COMENTÁRIO:

6292418855 01/04/2013 17:38:48 01/04/2013 17:40:44

        0 00:01:56 6284222006 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TIAGO fala para EDILBERTO que só vai lá amanhã à tarde, que se tivesse jeito do cara trazer. EDILBERTO fala que se TIAGO 
quiser ir mais tarde para eles verem o negócio lá. TIAGO fala que está esperando um negócio de sua esposa, que tem de levar 
ela, que o trem dela não deu certo, que está na correria. EDILBERTO diz que o menino não conseguiu falar com ele até hoje, com 
o TOMÁS. TIAGO diz que amanhã vai tentar pegar esse trem. EDILBERTO fala que o trem já está pronto lá. TIAGO diz que na 
verdade não vai dar tempo de ir amanhã, que o negócio de sua esposa é 4 horas. EDILBERTO fala que vai mandar o menino levar 
o negócio para TIAGO. Este fala para enviar amanhã cedo, que aí ele já encaminha isso. Ficam de conversar depois de amanhã. 

COMENTÁRIO:

6292418855 10/04/2013 08:57:35 10/04/2013 09:01:23

        0 00:03:48 6182362483 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (VAGNER/FAGNER?) pergunta como está o abastecimento de EDILBERTO. Este diz que está tranquilo, que só não comprou 
aquele que tinha subido muito. HNI fala que EDILBERTO comprou este para atender a Santa Casa. HNI comenta que os preços 
estão subindo, que lá para o nordeste já recebeu duas tabelas. HNI pergunta se tem alguma condição daquele dinheiro. 
EDILBERTO diz para deixar para o dia em que HNI for lá. HNI diz que para ele é dif ícil de ir lá, que só vai quando as seringas 
saírem, que estas pelo menos da ANVISA já foram liberadas, que já está na parte de importação, que aí vai fazer um trabalho na 
região, que vai procurar parceiros, que é um negócio bem específ ico, que atende todas as bombas injetoras de contraste. 
EDILBERTO diz que aí colocam uma pessoa para trabalhar com isso, que aí atende todo mundo. EDILBERTO pergunta se eles vão 
contratar alguém para lá. HNI diz que não, que estão pretendendo um parceiro, um distribuidor e ele ficar sendo exclusivo. HNI 
fala para EDILBERTP ver a situação do dinheiro. EDILBERTO diz que vai ver.

COMENTÁRIO:

6292418855 10/04/2013 10:39:43 10/04/2013 10:40:37

        0 00:00:54 6285047020 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (BAQUIRA?) fala a EDILBERTO que se o JÚNIOR ligar perguntando quanto tem de dinheiro, que é para falar que não sabe de 
nada, que o JÚNIOR está conversando f iado demais com esse povo, que o JÚNIOR fica ligando para os tios deste querendo 
fazer moral. EDILBERTO concorda.

COMENTÁRIO:

6292418855 10/04/2013 16:05:39 10/04/2013 16:09:42

        0 00:04:03 6692311961 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ZÉ CARLOS (de Aragarças) comenta com MILTON que o pessoal está querendo mais alguma coisa, mas que o pagamento não 
chegou ainda. MILTON fala que não adianta trabalhar lá se a saúde só tem R$ 80.000,00 para gastar no mês, que não adianta 
sacrificar, que o AURÉLIO não vai dar conta de pagar, que neste último pedido, só da farmácia básica é uns R$ 40.000,00. ZÉ 
CARLOS fala que vai verificar e pergunta se ele tinha pagado R$ 16.000,00 da farmácia básica. MILTON diz que ele pagou para 
só a Ideal, que são três, a Ideal, a Prohospital e a Única Dental, que hoje, da Prohospital tem aberto hoje R$ 246.000,00, que tem 
mais um pouco da Ideal e mais 50 e poucos mil da Única Dental. ZÉ CARLOS pergunta se ainda tem alguma coisa da farmácia 
básica para receber. MILTON acha que tem. ZÉ CARLOS fala que vai verif icar. MILTON assevera que no rodapé das notas tem o 
tipo de mercadoria, se é da farmácia básica...comenta que o EMERSON falou que hoje ZÉ CARLOS estaria fazendo algum 
pagamento para eles. Este justif ica dizendo que atrasaram a folha de pagamento. MILTON fala que não deu certo de ir em 
Aragarças, que quer ver sobre definição do pregão. ZÉ CARLOS fica de retornar amanhã.
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COMENTÁRIO:

6292418855 10/04/2013 16:55:50 10/04/2013 17:04:16

        0 00:08:26 6182733969 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a EDUARDO que irá a Brasília. HNI diz que falou com RONALDO, que colocaria o DOUTOR para falar com ele. HNI 
diz que conversarão na casa do DOUTOR, porque ele não pode falar em seu gabinete. EDILBERTO pergunta o que deu "o 
negócio". HNI diz que está só aguardando a f ilial de Goiânia virar. 

COMENTÁRIO:

6292418855 10/04/2013 16:56:02 10/04/2013 17:04:15

        0 00:08:13 6282733969 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a EDUARDO que irá a Brasília. HNI diz que falou com RONALDO, que colocaria o DOUTOR para falar com ele. HNI 
diz que conversarão na casa do DOUTOR, porque ele não pode falar em seu gabinete. EDILBERTO pergunta o que deu "o 
negócio". HNI diz que está só aguardando a f ilial de Goiânia virar. 

COMENTÁRIO:

6292418855 10/04/2013 18:04:53 10/04/2013 18:06:26

        0 00:01:33 6296374590 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta se DANILO viu aquele negócio do caminhão velho. DANILO fala que amanhã nove e meia estará lá na 
Receita para ver que papelada tem que preencher para desalienar. Falam sobre caminhão ser velho e não ter condição de fazer 
mais nada, que a baixa é para vender as peças. 

COMENTÁRIO:

6292418855 10/04/2013 18:55:41 10/04/2013 19:00:08

        0 00:04:27 6481217005 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JOÃO CLEITSON (RIO VERDE - PRÓ REMÉDIO) cobra de EDILBERTO pelo sumiço deste. JOÃO CLEITSON fala que está 
comprando de EDILBERTO e pede desconto. JOÃO CLEITSON pergunta se o caminhãozinho VW é bom e indaga o quanto 
EDILBERTO pede no que este tem... EDILBERTO peça em vender um caminhão menor para comprar um maior... JOÃO CLAITSON 
virá a Goiânia e procurará EDILBERTO para conversarem...

COMENTÁRIO:

6292418855 11/04/2013 09:08:18 11/04/2013 09:13:18

        0 00:05:00 6284054872 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta se TOMAZ está em Goiânia. TOMAZ diz que sim, que vai passar o dia em Goiânia. EDILBERTO pergunta se 
TOMAZ trouxe a relação e comenta que o prefeito (de Corumbaíba?) esteve lá, que este está satisfeito. EDILBERTO passa o 
telefone para CLÁUDIA. Esta explica a TOMAZ que eles f izeram uma licitação para uma prefeitura em Pimenta do Bueno-RO, que 
ocorreu duas situações, que a primeira, o preço está abaixo do preço de venda hoje e a segunda situação é que eles só pagam 
se eles tiverem a certidão, que vai dar quase R$ 30.000,00 de venda e mesmo que eles entreguem com o preço abaixo eles não 
vão pagar enquanto não tiver a certidão federal. CLÁUDIA comenta que a moça de lá orientou fazer um documento para cancelar 
os itens, que lá eles estão precisando muito disso, que ela queria esse documento hoje. TOMAZ fala que não tem certidão e não 
tem perspectiva de arrumar, que sem certidão não tem pagamento, que isso daí não tem jeito de resolver essa situação rápido, 
que é pedir desistência dos itens mesmo. CLÁUDIA diz que eles precisam achar uma forma de fazer a desistência e não serem 
penalizados, pois o município pode ou não aceitar. TOMAZ pergunta se tem algum representante da empresa em Rondônia. 
CLÁUDIA diz que não. TOMAZ diz que já fez isso, que vai no município com uma petição pronta, dizendo que a empresa teve um 
problema na Receita Federal, que está em negociação, que eles provam, fala que a certidão está suspensa, que não tem 
condições de ter a certidão nesse momento, que por essas razões não tem como honrar o compromisso do pregão. CLÁUDIA 
fala que pelo que percebeu tem condições de resolver isso via e-mail. TOMAZ diz que faz a desistência por e-mail e explica essa 
razão, que é para CLÁUDIA mandar em seu e-mail o contrato, o andamento da certidão, alguma coisa que comprove, que pode 
ser o pedido de revisão que foi protocolado na receita, que é para fazer prova de que está em negociação. CLÁUDIA diz que vai 
mandar os documentos por e-mail.

COMENTÁRIO:

6292418855 11/04/2013 09:16:29 11/04/2013 09:17:24

        0 00:00:55 6299749437 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO cobra a nota de HNI. Este diz que acabou de entrar, que está chegando agora. EDILBERTO fala que tinha que ter 
entregado isso desde ontem, que não é para HNI fazer isso, porque senão vai complicar a sua situação com o pessoal da Santa 
casa.

COMENTÁRIO:

6292418855 11/04/2013 10:15:40 11/04/2013 10:17:46

        0 00:02:06 6299749437 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDUARDO fala para EDILBERTO pedir a menina do faturamento para enviar a nota de devolução. EDILBERTO diz que ontem a 
hora que ele falou ela teria cancelado, que não sabe se ela já "coisou" esse negócio, que como que vai fazer cancelamento de 
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tudo. EDUARDO fala que esses dois são separados. EDILBERTO diz que vai ver o que vai ser lá. EDUARDO diz para EDILBERTO 
ver se a menina deu entrada. EDILBERTO fica de ligar depois.

COMENTÁRIO:

6292418855 11/04/2013 10:34:14 11/04/2013 10:35:54

        0 00:01:40 92864351 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a MILTON que o negócio do ROMÁRIO esta em seu email. EDILBERTO pergunta-o se ele(MILTON) irá transferir 
para ele(ROMÁRIO), MILTON responde afirmativamente. EDILBERTO reafirma estar no email do MILTON e, é só ligar lá e(frase 
incompleta). MILTON diz que quando chegar em sua residência irá repassar. EDILBERTO diz que é só ligar para chegar na mão 
do menino lá. MILTON tranquiliza-o dizendo que tem que falar com a LUCIENE.

COMENTÁRIO:

6292418855 11/04/2013 10:37:27 11/04/2013 10:37:50

        0 00:00:23 99749437 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO diz a EDUARDO que está em seu e-mail. EDUARDO diz que verá.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 11/04/2013 10:39:53 11/04/2013 10:41:13

        0 00:01:20 99751166 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a MARCINHA que o correio está para entregar e questiona se quer que lhe envie quatro... MARCINHA diz que 
devolveu todo produto de EDILBERTO, pois ele mandou os que vencerão este ano e ela só compra produtos (algodão...) que irão 
vencer após um ano e meio, diz que o rapaz que foi fazer a entrega levou tudo, mas está precisando do nylon no Hospital. 
EDILBERTO diz que pedirá ao funcionário para fazer a entrega. 

COMENTÁRIO:

6292418855 11/04/2013 10:47:10 11/04/2013 10:48:45

        0 00:01:35 99751166 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO questiona a MÁRCIA sobre o algodão que está vencendo. MÁRCIA diz que o 3.0. EDILBERTO sugere a MÁRCIA f icar 
com o algodão, que vencerá no mês de novembro e, caso não seja usado, ele faz a troca. MÁRCIA diz que não é possível, 
porque o sistema não aceita. EDILBERTO diz que vai cancelar este item, porque não o tem e fala que vai emitir outra nota

COMENTÁRIO:

6292418855 11/04/2013 10:50:06 11/04/2013 10:52:27

        0 00:02:21 92275467 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO conversa com "CRISTIANO?" sobre a entrega (de São Francisco) que não foi aceita por causa de um item. 
EDILBERTO diz que irá retirar o item e emitir outra nota. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 11/04/2013 10:53:28 11/04/2013 10:54:27

        0 00:00:59 6493130072 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI diz que se esqueceu de colocar "aquele trem" na geladeira, fala que passará onde EDILBERTO está para colocá-lo em caixa 
de isopor com gelo.   

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 11/04/2013 10:55:34 11/04/2013 10:56:10

        0 00:00:36 92275467 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO diz a LUCIANO que está enviando uma nota, que ele pode deixar a mercadoria lá (em São Francisco), que "até o fio 
que vai trazer o menino troca". 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 11/04/2013 11:15:51 11/04/2013 11:18:11

        0 00:02:20 6284293577 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ROMÁRIO conversa com MILTON sobre a emissão de uma NOTA no SALDO DA FARMÁCIA BÁSICA. MILTON esclarece que eles 
não tem saldo de FARMÁCIA BÁSICA no pregão - material de consumo hospitalar e medicamento hospitalar. MILTON salienta que, 
se f izerem assim, a nota volta, pois o TCM não aceita. ROMÁRIO responde que não complicação. MILTON pergunta ao ROMÁRIO 
se o CEBOLA ligou, pois está preocupado com o remédios, ou seja, se estes foram encaminhados. ROMÁRIO salienta que ainda 
está em GOIÂNIA, naquele momento na JMÉDICA...

COMENTÁRIO:

6292418855 11/04/2013 13:54:46 11/04/2013 13:55:55

        0 00:01:09 6284530986 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: HNI diz a EDILBERTO que está na empresa e a DEISE, da farmácia, ligou, que estava no Ministério Público resolvendo a sua vida, 

que ela está precisando de soro, que ligou lá pedindo, mas que tem a fatura mínima de R$ 250,00, que está sem um conto no 
bolso, que chegando no hospital deposita os R$ 295,00 que deu a sua compra. EDILBERTO concorda.

COMENTÁRIO:

6292418855 11/04/2013 14:05:46 11/04/2013 14:07:16

        0 00:01:30 6291471300 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (WALTER?) pergunta a EDILBERTO se o MILTON vai lá hoje. EDILBERTO diz que não sabe. HNI fala que alguém (CRISTIANO?) 
localizou as notas, que está precisando falar com o MILTON, que tem nota lá que não tem o número de empenho e nem o 
processo, que precisa de saber para resolver as pendências. EDILBERTO fala para HNI ligar no celular de MILTON ou na casa 
deste.

COMENTÁRIO:

6292418855 11/04/2013 14:11:49 11/04/2013 14:13:06

        0 00:01:17 6291471300 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO liga para MILTON, porém este foi cortar o cabelo. EDILBERTO fala para CLÁUDIA avisar MILTON para resolver 
questão das notas de LUZIÂNIA. CLÁUDIA comenta que o WALTER ligou para o MILTON.

COMENTÁRIO:

6292418855 11/04/2013 14:16:22 11/04/2013 14:17:19

        0 00:00:57 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala a MILTON que o WALTER ligou. MILTON diz que acabou de falar com o WALTER, que só consegue resolver se 
estiver na JMédica, que tem que ter o papel e o empenho na mão para saber qual a nota refere ao número de empenho para 
passar para ela, que ficou de olhar isso amanhã cedo.

COMENTÁRIO:

6292418855 11/04/2013 18:27:02 11/04/2013 18:28:25

        0 00:01:23 6296851672 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FERNANDO pergunta se EDILBERTO foi em Brasília. EDILBERTO diz que sim, que está com sua esposa, que está organizando 
para tirar um visto, que vai posar na casa de uma prima da JACIARA, que amanhã cedo tem que fazer uma entrevista, que 
amanhã mesmo vai embora. FERNANDO diz para EDILBERTO avisá-lo quando chegar, que vai dar um pulo lá na empresa. 
EDILBERTO pergunta se surgiu alguma coisa boa. FERNANDO diz que se falam pessoalmente.

COMENTÁRIO:

6292418855 12/04/2013 10:07:40 12/04/2013 10:11:16

        0 00:03:36 6198286197 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO comenta que está na cidade de RONALDO, que é para ver se falam com Dr. PAULO. RONALDO pergunta se tem 
alguém de confiança de EDILBERTO em sua empresa. Este diz que sim. RONALDO diz que vai passar para o EDUARDO, pois 
este é mais didático. EDUARDO fala que acabaram de chegar de João Pinheiro e estava conversando com o Doutor, que vai um 
auditor da Receita Federal lá na empresa de EDILBERTO, que é para este tomar cuidado em não falar muito, que simplesmente 
tem que ouvir o auditor e não fazer muita pergunta, não falar demais nem em Dr. PAULO. EDILBERTO pergunta quando o auditor 
irá lá. EDUARDO diz que o Dr. PAULO falou que ele pode ir hoje. EDILBERTO diz que vai para lá depois do almoço. EDUARDO fala 
que vai mandar uma mensagem para ele (Dr. PAULO?) para este tentar direcionar a f iscalização para depois do almoço, que este 
tinha mandado um e-mail of icial pedindo para o auditor ir lá. EDILBERTO diz que só vai almoçar e está indo para lá, que 
possivelmente será ele que vai receber o auditor, apesar de a empresa estar no nome de JACIARA.

COMENTÁRIO:

6292418855 12/04/2013 16:39:27 12/04/2013 16:44:00

        0 00:04:33 6198286197 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala a RONALDO que chegou lá agora, que essa estória de ter marcado horário para o f iscal lá não tem fundamento. 
RONALDO fala que não tinha marcado. EDILBERTO diz que alguém ligou falando que era meio dia. RONALDO diz que o rapaz iria 
ligar, que não tinha falado para o Doutor que EDILBERTO estava lá (Brasília?), que eles ligam para confirmar se estão lá, que o 
rapaz vai ligar para marcar quando EDILBERTO estiver lá. RONALDO comenta que seu visto venceu. EDILBERTO diz que para 
renovar é tranquilo, que eles não tem frescura, que tirou novo passaporte. Falam sobre valor de imóvel (em Fortaleza?). 
RONALDO pergunta se o fiscal ligou e marcou para segunda. EDILBERTO diz que ele ligou para a secretária, pois não estavam 
lá, que ele falou para a secretária que tinha marcado para meio dia, que segunda vai ligar. RONALDO diz que o Doutor explicou 
que eles ligam e se a pessoa não está, marcam para outro dia. RONALDO fala para EDILBERTO não tocar no assunto, que 
amanhã quando estiver com o Doutor vai ligar para EDILBERTO. Este diz que é bom falar é com a JACIARA. RONALDO fala que 
EDILBERTO estará junto, que não é para dizer que está fazendo processo, que não é para falar nada de compensação, que eles 
sabem, que EDILBERTO não precisa falar nada.
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COMENTÁRIO:

6292418855 12/04/2013 17:16:37 12/04/2013 17:18:18

        0 00:01:41 6299749431 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala a EDUARDO que não mandou a nota, que foi para Brasília. EDUARDO fala que ontem também ficou o dia todo 
fora ontem, que na segunda-feira, oito horas ele promete que estará na mão de EDILBERTO.

COMENTÁRIO:

6292418855 12/04/2013 18:12:09 12/04/2013 18:14:24

        0 00:02:15 6284036790 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala a FERNANDO que chegou e comenta que tirou um visto, que era para ter encontrado com alguém, mas que eles 
não estavam, que f icaram de procurar um fiscal para falar alguma coisa do processo, que de manhã ligou um fiscal lá (na 
empresa), mas como não estavam lá, que ele f icou de ligar na segunda. EDILBERTO diz que quer saber se realmente, que vai 
esperar o cara aparecer lá, que o doutor pediu para o fiscal ir lá e esclarecer algumas coisas lá, que ele vai ligar na segunda 
para marcar um horário, que aí liga para FERNANDO, que aí este vai lá. FERNANDO fala que na segunda, 10hs tem uma reunião 
no frigorífico de Goianira, que depois está tranquilo. EDILBERTO pergunta se tem alguma novidade daquela outra coisa. 
FERNANDO diz que não. EDILBERTO diz que semana que vem eles tem que começar a mexer naquela outra coisa

COMENTÁRIO:

6292418855 12/04/2013 18:15:14 12/04/2013 18:16:04

        0 00:00:50 6284530986 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta  a ELIAS qual o valor do negócio dos soros. ELIAS diz que R$ 296,40. EDILBERTO pergunta se é do 
depósito que a menina ia fazer. ELIAS fala que ela fez ontem, que foi no Itaú. EDILBERTO diz que não tem nenhum depósito de 
296. ELIAS fala que vai conversar com ela agora e retorna para EDILBERTO.

COMENTÁRIO:

6292418855 15/04/2013 07:55:23 15/04/2013 07:57:29

        0 00:02:06 6198286197 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a RONALDO o que ele conversou com Dr. PAULO. RONALDO diz que deve ir duas pessoas, que eles vão 
explicar como está o processo de EDILBERTO, que vão dois auditores local. RONALDO diz que não é para EDILBERTO falar em 
doutor, que é para ouvir mais e falar menos, que é para f icar sempre perto da JACIARA. Que um vai explicar a situação e o outro 
não. EDILBERTO pergunta se é auditor de lá (Goiânia). RONALDO diz que sim, pois o problema é lá (Goiânia) e não de lá 
(Brasília?), que tanto é que eles não estão pegando nada de Goiás, porque o trem não anda, que eles travam, que f ica de liberar 
e não libera, que todo processo é feito na matriz, que se a matriz já liberou para a f ilial, esta tem que liberar, que aí eles inventam 
outro processamento e não liberam, é por isso que os auditores estão indo lá, que outros detalhes ele não sabe, que mais tarde 
vai encontrar com do doutor. RONALDO pergunta se marcaram horário com ele. EDILBERTO diz que f icaram de ligar hoje para 
marcar.

COMENTÁRIO:

6292418855 15/04/2013 07:58:37 15/04/2013 08:00:44

        0 00:02:07 6299749431 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO e DANILO conversam sobre liberação de caminhão. EDILBERTO diz a DANILO que quer contatar JANILTON, pois ele 
conhece os auditores federais de lá, diz que irão dois auditores para explicar sobre o processo e EDILBERTO quer a presença 
de JANILTON no momento da visita destes para ver se ele conhece "os cara". 

COMENTÁRIO:

6292418855 15/04/2013 08:30:05 15/04/2013 08:31:32

        0 00:01:27 6492795100 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a CARLOS se ele já esteve com seu chefe hoje. CARLOS fala que ele esteve lá, que está em reunião com 
vereador, que ainda não o chamou. EDILBERTO fala que tem uns "trocadinhos" lá. CARLOS diz que vai ver com ele. CARLOS fala 
que com ele tem R$ 15.900,00 pronto, que o resto não está com ele, que deve estar com a LUCIENE, que tem R$ 15.000,00 
prontinho, que se falar que pode pagar eles mandam bala. EDILBERTO diz que depois liga.

COMENTÁRIO:

6292418855 15/04/2013 08:44:35 15/04/2013 08:45:53

        0 00:01:18 6492795100 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala a CARLOS para depois ver, que tem R$ 45.124,00 de notas, que é para ele ver com o ROMÁRIO, que este levou 
a relação, que é para falar que ele ligou, que tem R$ 45.124,00. CARLOS fala que a de 15 vai liquidar hoje. EDILBERTO pergunta 
se são 3 duplicatas, uma de 8, uma de 700 e outra de 6 e pouco. CARLOS diz que pode ser, que tem muito tempo que elas estão 
lá, que aquela vez que pagou cem mil ela f icou para trás, que f icou para pagar esse mês, que vai ver com alguém e com LUCIENE.
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COMENTÁRIO:

6292418855 15/04/2013 08:59:33 15/04/2013 09:00:19

        0 00:00:46 6284036790 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta se amanhã HNI estará tranquilo. HNI pergunta se EDILBERTO que ir lá em Brasília. EDILBERTO diz que é lá 
no ELIAS. HNI diz que f ica combinado então, que vai ver se passa lá hoje à tarde para conversar com EDILBERTO sobre outros 
assuntos.

COMENTÁRIO:

6292418855 15/04/2013 09:21:46 15/04/2013 09:22:54

        0 00:01:08 6292177116 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JAIME pergunta a EDILBERTO se nessa semana dá para sair aquele negócio deles. EDILBERTO fala que está esperando sair um 
dinheiro, que não está tendo, que está com imposto, um montão de coisa atrasada, que está esperando um outro dinheiro aí. 
JAIME fala que não está recebendo aluguel, que queria ver com EDILBERTO se tinha jeito. EDILBERTO fala que está tentando 
arrumar lá, que está pagando juros, usando limite para pagar as contas. EDILBERTO acha meio dif ícil ser nessa semana, que 
está esperando o da secretaria, que vai ver o que o menino vai falar hoje, que vai ligar para ele.

COMENTÁRIO:

6292418855 15/04/2013 09:24:01 15/04/2013 09:25:14

        0 00:01:13 6285929833 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a FRANCIS se o menino vai (sacar?) essa semana. FRANCIS acha que vai. EDILBERTO fala que depois eles 
conversam. FRANCIS diz que vai ver a programação e retorna para EDILBERTO. Este pergunta se as compras estão todas 
paradas lá. FRANCIS diz que não sabe como está lá. EDILBERTO diz que está tentando falar com o TIAGO e não está 
conseguindo. FRANCIS diz que vai ver lá.

COMENTÁRIO:

6292418855 15/04/2013 09:40:01 15/04/2013 09:41:18

        0 00:01:17 6281691708 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a JARI se ele tem ido em Goianira. JARI diz que não e pergunta se eles pagaram. EDILBERTO diz que não 
pagaram, mas que é para dar uma sondada lá, negócio do processo, que logo eles devem fazer o "coisa" lá, para participar. JARI 
fala que vai almoçar e vai lá, que não quer ir lá porque  eles estão cobrando aquela troca de mercadorias, que estão cobrando 
aqueles medicamentos, mas que vai lá, vai direto na prefeitura, que nem vai passar na secretaria, que vai no setor de licitações, 
que vai sair meio dia, que vai dar uma sondada lá, que a prefeitura não deve estar fechada, que nem a secretaria está fechada.

COMENTÁRIO:

6292418855 15/04/2013 10:35:33 15/04/2013 10:37:18

        0 00:01:45 6184138569 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala a EDUARDO que ligou para o RONALDO mais cedo, que disse que iria conversar com o doutor para ver se ele 
tinha alguma coisa das pessoas que vão lá, que até agora não falou nada, que ele disse que vão dois lá. EDUARDO pergunta se 
eles ligaram marcando. EDILBERTO diz que só na sexta que eles ligaram. EDUARDO fala que eles devem estar ligando para 
marcar, que eles vão marcar primeiro com EDILBERTO para depois aparecer horário da diligência. EDUARDO comenta que hoje 
está dando problema no sistema, que eles estão atualizando. EDUARDO fala que quando tiver notícia liga lá.

COMENTÁRIO:

6292418855 15/04/2013 10:41:04 15/04/2013 10:42:14

        0 00:01:10 6232529266 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ALBERT fala a EDILBERTO que está na Juceg, que está na chefia de gabinete. EDILBERTO pergunta o que ele está fazendo. 
ALBERT fala que está no gabinete. ALBERT pergunta algo. EDILBERTO diz que não deu certo, que está esperando negócio de 
dinheiro, que nada está dando certo.

COMENTÁRIO:

6292418855 15/04/2013 10:44:23 15/04/2013 10:45:16

        0 00:00:53 6293475371 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta a EDILBERTO se aquele débito é para agendar na conta da JMédica. EDILBERTO confrima. HNI fala que é da 
operação de 250 mil, que é o juro.

COMENTÁRIO:

6292418855 15/04/2013 10:52:51 15/04/2013 10:53:57

        0 00:01:06 91761646 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI fala a EDILBERTO que a menina do banco está ligando para este e ele não atende o celular. EDILBERTO fala que ninguém 
ligou. HNI diz que ela falou que ligou, mas que vai passar para ela, que é do banco para confirmar o cheque. EDILBERTO 
pergunta se não tem saldo. HNI fala que é o cheque que EDILBERTO deu para ele depositar. EDILBERTO diz que não tem lógica 
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ligar do banco por causa disso. HNI fala que vai resolver.

COMENTÁRIO:

6292418855 15/04/2013 14:45:16 15/04/2013 14:48:27

        0 00:03:11 99749441 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO conversa com EDUARDO sobre pagamento de algo para o dia 12. EDUARDO diz que vai confirmar e retorna para 
EDILBERTO.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 15/04/2013 14:53:38 15/04/2013 14:56:02

        0 00:02:24 6196358569 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala a EDUARDO que até agora os caras não ligaram. EDUARDO diz que às vezes eles passam de uma vez. 
EDILBERTO pergunta quem falou para EDUARDO que iriam passar dois lá. EDUARDO fala que são dois auditores, que geralmente 
eles não andam de um só não. EDILBERTO diz que quando foi autuado foi só um auditor, que hoje o sistema está meio confuso, 
talvez seja por isso que não ligaram ainda. EDILBERTO pergunta se os caras vão lá só para informar o que está acontecendo. 
EDUARDO fala que eles vão explicar, que o sistema de Goiânia está complicado. EDILBERTO pergunta se foi o Dr. PAULO que 
pediu para eles irem lá. EDUARDO diz que sim.

COMENTÁRIO:

6292418855 15/04/2013 15:16:55 15/04/2013 15:18:26

        0 00:01:31 6493130072 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz a EDILBERTO que o rapaz não quer representar e pergunta se f ica melhor. EDILBERTO pergunta se HNI concluiu aquele 
outro negócio lá. HNI diz que não, que alguém depositou um pouco hoje. EDILBERTO fala que viu, que foi só "um cinco". HNI 
comenta que a LUCIENE não tinha empenhado ainda algumas notas. EDILBERTO fala para então representar amanhã. EDILBERTO 
diz que vai ver o que faz lá.

COMENTÁRIO:

6292418855 15/04/2013 17:37:02 15/04/2013 17:38:05

        0 00:01:03 6198286197 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO avisa ao RONALDO que o pessoal não apareceu lá não. RONALDO salienta que estava em consulta oftalmológica o 
dia inteiro, mas que o pessoal irá...

COMENTÁRIO:

6292418855 15/04/2013 17:45:31 15/04/2013 17:46:50

        0 00:01:19 92030293 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta à FERNANDA se o cara conseguiu retirar a madeira lá. FERNANDA responde que estão derrubando a torto 
e a direita as árvores grandes. FERNANDA salienta que o BERTINHO viu. (Ao que tudo indica, EDILBERTO tem interesses na 
madeira das árvores que estão sendo derrubadas nos lotes).

COMENTÁRIO:

6292418855 15/04/2013 17:58:21 15/04/2013 18:00:20

        0 00:01:59 96374590 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO cobra o alvará de funcionamento da "PRÓ-HOSPITAL", pois depende do documento para participar de umas 
concorrências. HNI olhará no dia seguinte. EDILBERTO tira dúvidas sobre o pagamento do faturamento, parcelamento do "CID". 
HNI pergunta se os caras irão aparecer por lá amanhã.  EDILBERTO entende que aparecerão e que o JANILDE tem que estar 
junto, pois tem que ver os caras. 

COMENTÁRIO:

6292418855 15/04/2013 18:11:45 15/04/2013 18:14:17

        0 00:02:32 84036790 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FERNANDO pergunta ao EDILBERTO se este quer ir lá amanhã. EDILBERTO salienta que está aguardando uns f iscais da Receita, 
estes ligarão dizendo que irão na empresa de EDILBERTO. FERNANDO irá a GOIANIRA amanhã, às 10h, participar de uma 
reunião num frigoríf ico. EDILBERTO pede que o compromisso que tem seja transferido para a quarta-feira. FERNANDO se propõe 
acompanhar EDILBERTO ao receber os f iscais da Receita, pois acha estranho o assunto. EDILBERTO salienta que os f iscais irão 
esclarecê-lo sobre o andamento do processo. 

COMENTÁRIO:

6292418855 16/04/2013 07:54:25 16/04/2013 07:55:43

        0 00:01:18 6684387362 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO pede para MARLUCE avisar ao WILSON que vai quinta-feira para Barra. Diz que irá resolver um "negócio" sobre  
remédios.

TRANSCRIÇÃO:
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COMENTÁRIO:

6292418855 16/04/2013 08:59:41 16/04/2013 09:00:58

        0 00:01:17 6281314091 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: "JÚNIOR" pergunta pelo paradeiro de TOMAZ no sentido de pegar o cheque do AFONSO para mandar para o ANTÔNIO, que está 
guardado no cofre de TOMAZ.  TOMAZ não está no escritório, foi uma consulta médica.

COMENTÁRIO:

6292418855 16/04/2013 11:21:59 16/04/2013 11:23:55

        0 00:01:56 6499997161 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta ao ZILMAR se este está em INACIOLÂNDIA hoje. ZILMAR responde que está em Goiânia. ZILMAR pergunta se 
a ELAINE ligou para MILTON e este reponde que não. MILTON queria a companhia de ZILMAR para irem lá baterem o martelo, pois 
o pessoal, segundo MILTON, não está falando a íngua deste. ZILMAR salienta que MILTON deve falar com a ELAINE ou então 
com o WALMIR. ZIMAR fica de ligar para o WALMIR e pede ao MILTON que também ligue para ele (WALMIR) mais tarde. MILTON 
pede o telefone de WALMIR e ZILMAR fica de retornar a ligação daqui um pouco...    

COMENTÁRIO:

6292418855 16/04/2013 11:25:51 16/04/2013 11:29:05

        0 00:03:14 6198286197 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO conversa com o RONALDO e avisa que não apareceu ninguém ali. RONALDO esclarece que não falou com o 
DOUTOR, que está no MINISTÉRIO DA FAZENDA e que o DOUTOR retornaria a LIGAÇÃO assim que saísse de lá. EDILBERTO 
reclama que o pessoal (f iscais) combinou que iria na segunda e não apareceram. RONALDO esclarece que o rapaz ligou na 
segunda para agendar e não para ir lá. 

COMENTÁRIO:

6292418855 16/04/2013 11:32:03 16/04/2013 11:33:43

        0 00:01:40 6499997161 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO:   ZILMAR pede ao MILTON para  marcar o telefone do WALMIR e informa: 9999.7230. MILTON pergunta  se é só ele ( WALMIR?)  
que tem acesso a esse edital ou todo mundo tem. ZILMAR diz que  tem mais gente  que tem edital, mas ele já sabe como funciona 
lá  nossa parceria.MILTON diz que certinho, mas pergunta  se todo mundo pegou e pergunta como f icou "esse trem lá". ZILMAR 
diz que "ele"  - WALMIR -  vai falar direitinho e pede ao MILTON para anotar outro telefone 9207.3894. MILTON diz que via ligar lá 
agora e confirma se é WALMIR. ZILMAR confirma. MILTON diz que vai ligar agora para o WILMAR  e pergunta se pode falar com 
o WALMIR tranquilo. ZILMAR confirma e pede um tempo porque vai ligar para o WILMAR primeiro avisando que o MILTON vai ligar 
para o WILMAR ficar atendo.

COMENTÁRIO:

6292418855 16/04/2013 11:36:25 16/04/2013 11:37:23

        0 00:00:58 6499997230 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON conversa com o WALMIR, avisa-o que falou com o ZILMAR e pede um telefone fixo de WALMIR. Este repassa o telefone 
do escritório: 64 3435-1724...

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 16/04/2013 11:50:53 16/04/2013 11:51:53

        0 00:01:00 6499997161 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON avisa ao PREFEITO que falou abertamente com o WALMIR e pede que ele (PREFEITO) vá encontro dele, pois necessita 
esclarecer algumas coisas pessoalmente, 

COMENTÁRIO:

6292418855 16/04/2013 12:09:49 16/04/2013 12:16:25

        0 00:06:36 6284035373 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta se o "JANILTON" irá viajar. Este responde que sim, pela manhã, de madrugada... EDILBERTO comenta que 
os dois caras do fisco federal ainda não compareceram por lá, conforme disse o DOUTOR tinha pedido para esclarecer o 
negócio do processo lá. JANILTON salienta que não existe isso não, pois o fiscal só olha o que aconteceu, EDILBERTO queria 
que WANILTON  fosse lá acompanhar... JANILTON exemplifica que um fiscal só pode ir numa empresa com ordem de um 
superior. EDILBERTO esclarece que ligaram lá na sexta marcando a inda dos f iscais na empresa para conversar com os donos. 
VANILTON fala que nenhum fiscal irá perder emprego por causa disso não. EDILBERTO comenta que os f iscais irão lá para 
conversar sobre o processo e não para exigir documentos. EDILBERTO fala que se VANILTON não estiver aqui, chamará o 
FERNANDO. VANILTON diz que o processo está com o juiz e que juiz não segura processo. EDILBERTO é convidado a ir na 
Justiça Federal olhar o processo por VANILTON. VANILTON volta a salientar que nenhum fiscal irá fazer algo para comprometer 
o emprego, pois ganham uns R$ 20.000...

23/09/2013 11:52:13 40



EDILBERTO CÉSAR BORGES

COMENTÁRIO:

6292418855 16/04/2013 15:25:19 16/04/2013 15:26:55

        0 00:01:36 6281713321 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI comenta com EDILBERTO sobre o cheque do picareta, conforme falado pelo JÚNIOR. EDILBERTO responde que não mexerá 
com isso e que HNI deve falar com o JÚNIOR. EDILBERTO está teentando ajudar o JÚNIOR para receber. HNI salienta que 
EDILBERTO é responsável, pois foi este quem repassou o cheque...

COMENTÁRIO:

6292418855 16/04/2013 15:34:43 16/04/2013 15:39:25

        0 00:04:42 6184138569 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala para o EDUARDO que os caras não irão. EDILBERTO salienta que queria que o JANILTON acompanhasse o 
trabalho. EDUARDO pergunta ao EDILBERTO se este está achando  que ele (EDUARDO) irá mandar alguém lá dizendo que é 
f iscal e que não é f iscal. EDUARDO pergunta se alguém ligou marcando horário. EDILBERTO responde que não. EDUARDO fala 
que o "DOUTOR PAULO" está impossível hoje, mas que amanhã ele está tranquilo. EDILBERTO deixa claro que viajará e que não 
adianta irem lá sem a presença dele e da JACIARA. EDILBERTO assevera que da maneira que está, está muito complicado. 
EDILBERTO deixa clara que está com coisa presa (verba) e que não tem de onde tirar mais para sobreviver... EDUARDO que 
tudo irá se resolver. EDILBERTO assevera  que quando os f iscais estão em diligência eles vão. EDUARDO comenta que o 
DOUTOR tem acesso à agenda dos f iscais

COMENTÁRIO:

6292418855 16/04/2013 15:42:12 16/04/2013 15:44:19

        0 00:02:07 81465888 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pede para falar com CLÁUDIA... EDILBERTO conversa com CLÁUDIA sobre cópias autenticadas... CLÁUDIA 
esclarece que tem cartório na Praça Boaventura...

COMENTÁRIO:

6292418855 16/04/2013 16:55:48 16/04/2013 16:56:48

        0 00:01:00 84530986 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO cobra de HNI sobre um depósito de duzentos e noventa e poucos... HNI salienta que uma MNI irá ligar para ele... 
EDILBERTO assevera que falou ontem com a LUZIA... HNI responde que vai falar para EDILBERTO agora, daqui um minutinho... 

COMENTÁRIO:

6292418855 16/04/2013 17:44:07 16/04/2013 17:50:50

        0 00:06:43 96374590 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta ao DANILO (contador) se o alvará está pronto. DANILO responde que não, que está enrolado lá. 
EDILBERTO salienta que necessita do documento e que agora DANILO vai viajar e quem é que vai olhar isso. DANILO esclarece 
que o processo está caminhando na PREFEITURA. EDILBERTO cobra de DANILO sobre seus esquemas para agilizar. EDILBERTO 
pede que DANILO deixe alguém para acompanhar seu caso. DANILO pede que EDILBERTO fique tranquilo. EDILBERTO assevera 
que não pode f icar fora de concorrência, pois tem vários funcionários dependendo disso. DANILO fala que é tudo burocrático. 
EDILBERTO fala que precisa desse negócio e que DANILO tem usar de política. EDILBERTO pede o número do protocolo para 
tentar agilizar a liberação do alvará, com uma pessoa que está abaixo do PREFEITO. DANILO esclarece ainda que tudo está 
arrumadinho. EDILBERTO correrá atrás. 

COMENTÁRIO:

6292418855 16/04/2013 17:51:34 16/04/2013 17:52:35

        0 00:01:01 92211917 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LINDOMAR fala a MNI que ela saiu e os pedidos f icaram lá. LINDOMAR pergunta se vai tirar alguma nota hoje. MNI diz que sim. 
LINDOMAR sugere tirar aquela que vai para o e-mail e deixar as outras duas para tirar amanhã cedo, que não tem jeito de mandar 
hoje, que o cara não atendeu ao telefone mais. MNI concorda.

COMENTÁRIO:

6292418855 16/04/2013 17:58:37 16/04/2013 18:00:52

        0 00:02:15 6284035373 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JANILTON pergunta a EDILBERTO se o f inanceiro da Prohospital  é lá ou se é lá na MARINA . EDILBERTO diz que f inanceiro é ele 
que resolve. JANILTON indaga se o recibo é para ele. EDILBERTO diz que sim. JANILTON assevera que vai mandar o rapaz ir 
direto lá (na Prohospital). JANILTON pergunta se HNI (JÚNIOR?) ligou. EDILBERTO diz que não, mas que falou umas coisas, que 
pode ir gente lá, mas que vai ter que identificar, fazer tudo certinho, que tem o costume de conferir quem é que está chegando lá, 
que chegam falando que é f iscal, que primeiro quer saber o que é o negócio, que também será na presença de outras pessoas. 
JANILTON comenta que ninguém faz isso. EDILBERTO diz que lá só não vai f ilmar, mas que vai tirar Xerox de tudo, que vai 
chamar o FERNANDO como advogado para estar presente.
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COMENTÁRIO:

6292418855 17/04/2013 07:33:32 17/04/2013 07:35:04

        0 00:01:32 98528786 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCOS pergunta a Sr. LUCAS se vai dar certo. Sr. LUCAS diz que mandou ontem a lista e está só aguardando eles creditarem; 
"creditando eles incluem as...". MARCOS questiona se ele conseguirá aquele valor. Sr. LUCAS diz que pediu tudo, verá quanto 
eles deram; diz que depois vai dar "um pulinho lá" e questiona sobre o andamento de processo. Sr. LUCAS diz que estão "no 
ponto" de assinar e pagar. 

COMENTÁRIO:

6292418855 17/04/2013 08:25:47 17/04/2013 08:28:08

        0 00:02:21 6284904545 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO X JANDUHY - Aquisição de veículo

TRANSCRIÇÃO: JANDUHY - Fala EDILBERTO.
EDILBERTO - Fala seu JANDUHY.
JANDUHY - Bom dia, tudo bem?
EDILBERTO - Graças a Deus tudo bem.
JANDUHY - Então, tá bom.
EDILBERTO - Ou! deixa eu te fazer uma pergunta. É, cê num, cê num tem um caminhãozinho seminovo aí não?
JANDUHY -  Tem não
EDILBERTO - Tem não, né?
JANDUHY - Tem não, 
EDILBERTO - Enta.
JANDUHY - Eu tava quereno comprar mais, ta, ta,  esses dias vendê uns mais velho e compra novo, tá muito velho a frota, tá 
gastano muito.
EDILBERTO - É né.
JANDUHY - Mais lá é da empresa né, tem nada a ver não. 
EDILBERTO - É.
JANDUHY - Vê o carro que cê qué, cê me fala que eu, a gente organiza aqui oh.
EDILBERTO - Eu tô tentano uma, eu tô tentano vê, se, se eu pego um cami, um desses caminhãozinho pequeno né. 
JANDUHY - É né?
EDILBERTO - Colocá no lugar da.
JANDUHY - Eu vô vê aí, qual que cê qué? três quartos? 
EDILBERTO - É, na, na realidade, é, ma, na realidade, só tem, é, ser né, substituir a fiorino né?
JANDUHY - Fiorino né.
EDILBERTO - É.
JANDUHY - Eu vô vê com o LUCIANO lá, esse caboco que mexe com carro zero...é, carro zero,  ele mexe tamém carro usado, e 
tem muita coisa, trator, tem caminhão e tudo, eu vou dá uma olhada pra ele, amanhã, ele tá aqui, eu vô com ele, tá bom, eu te ligo.
EDILBERTO - Que a gen, a gente consegue um seminovo aí prum preço, por preço bão.
JANDUHY - Preço bom, preço de mercado, tem que ter preço de mercado.
EDILBERTO - É, um baú...
JANDUHY - Adian, num adianta valê oitenta, e o cara pedi, pedi noventa.
EDILBERTO - É, um baú né.
JANDUHY - Baú né.
EDILBERTO - É, 
JANDUHY - Eu vejo e te falo, tá bom?
EDILBERTO - É, que tem hoje, tem muito no mercado aí tem muito, é, por exem, assim, da hyundai, esses carro menor aí né, 
caminhãozinho.
JANDUHY - Eu sei, aqueles da hyundaizinho.
EDILBERTO - É, mais, num, num, eu na realidade, eu, eu tô quereno um, um pra substituir um da, da f iorino. 
JANDUHY - Fiorino gasta demais né? 
EDILBERTO - É, então, é, tenho que.
JANDUHY - Deixa eu, ele tem muita coisa lá, deixa eu vê com ele, amanhã eu vô vê ele, eu falo e te ligo tá bom?
EDILBERTO - Então falou chefe, brigado. 
JANDUHY - Então falou, brigado, DILBERTO, tchau. 
EDILBERTO - Tá.
<CHAMADA ENCERRADA>

COMENTÁRIO:

6292418855 17/04/2013 08:28:21 17/04/2013 08:28:57

        0 00:00:36 99718857 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO diz a Sr. AFONSO que o "esse negócio" dele já está lhe causando transtorno. Sr. AFONSO diz a EDILBERTO que 
retornará a ligação após terminar a f isioterapia. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 17/04/2013 08:44:49 17/04/2013 08:46:06

        0 00:01:17 6281314091 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta a EDILBERTO se ele fez alguma cotação para PEROLÂNDIA. EDILBERTO diz não lembrar, verá e retornará para HNI. 

COMENTÁRIO:

6292418855 17/04/2013 08:47:33 17/04/2013 08:49:30

        0 00:01:57 81314091 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz que se fez alguma cotação, não está sabendo. HNI diz que "ele" citou o nome de EDILBERTO. HNI diz que o nome 
do Prefeito de Perolândia é NELDES, que ele citou o nome da empresa (de EDILBERTO ?) referente à cotação. EDILBERTO diz que 
somente se for o MILTON, porque ele não está sabendo. EDILBERTO questiona se o Prefeito falou (o nome) Jotamédica. HNI diz 
que "eles" compraram uma dispensa (de licitação) lá da Ideal. EDILBERTO verá novamente sobre o assunto e retornará a ligação. 

COMENTÁRIO:

6292418855 17/04/2013 09:29:36 17/04/2013 09:33:22

        0 00:03:46 6299718857 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO conversa com AFONSO sobre (pagamento de valor referente a) cheque . AFONSO diz que  "só tem condição de 
acertar... depois que fechar o pregão de "ARENÓPOLIS ?", na terça-feira agora", diz que foi para lá ontem; fala que propôs ao 
JÚNIOR fazerem parceria, mas que para o jeito que precisa fazer lá ele não topou; fala que arrumou outra empresa para fazer e 
ontem acertou tudo; diz que não tem nada de remédio lá, porque "não ?" comprou e assim que concluir o pregão já vai fazer uma 
compra no valor de R$ 40.000,00 / 50.000,00, que "em cima desse aí" ele já acerta (o valor do cheque) na hora, diz que não tem 
outra fonte a não ser esta; fala que será "of icializado" (o pregão) em 10 dias, aproximadamente. Diz que na segunda/terça-feira 
(23/04) já realizará a compra com recebimento à vista. 

COMENTÁRIO:

6292418855 17/04/2013 09:41:02 17/04/2013 09:42:21

        0 00:01:19 81178807 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a HNI que se ele quiser entrar ele pode. HNI diz que quer é ver. EDILBERTO diz que "na realidade" o pessoal da 
Ideal vendeu "um pouquinho lá", "eles" compram pouco lá. HNI diz que ver um negócio da licitação, que se tivesse pronto ele 
repassaria a do EDILBERTO para lá. EDILBERTO diz que depois retorna. 

COMENTÁRIO:

6292418855 17/04/2013 09:48:05 17/04/2013 09:48:54

        0 00:00:49 6492795100 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a CARLOS se o "homem conseguiu liberar o resto das patota ou não". CARLOS diz que LUCIENE perguntou 
o que já tinha pago, ao que ele respondeu R$ 16... 15.900,00, que acha que ela vai liberar para EDILBERTO. Diz também que falou 
para ele que EDILBERTO está devendo mais uns trinta mil. Disse ainda que acha que vai dar certo. 

COMENTÁRIO:

6292418855 17/04/2013 09:49:26 17/04/2013 09:53:36

        0 00:04:10 84530986 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz que a "GESSÁLIA ?" sabe de tudo dos "negócio do pra trás", diz que está (segurando) cheque, e faz cobrança a 
ELIAS. ELIAS diz que sempre compra de EDILBERTO à vista e os cheques que voltaram é porque "não deu conta" de cobrir. 
EDILBERTO diz que tem feito de tudo para ajudar ELIAS; diz que o total da dívida é R$ 11.670,00. ELIAS diz que só terá condições 
de pagar-lhe após receber do IPASGO. EDILBERTO fala que ela não desceu os pedidos de ELIAS, que ela não sabe dos 
cheques. ELIAS diz que pegará cheque emprestado e depois repassa para EDILBERTO. EDILBERTO diz que ela ("GESSÁLIA ?) 
não iria descer o pedido sem resolver as dívidas pendentes. 

COMENTÁRIO:

6292418855 17/04/2013 10:27:05 17/04/2013 10:28:15

        0 00:01:10 84530986 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a ELIAS que conversou com ela e vai descer o pedido. ELIAS diz que vai pegar um ou dois cheques com o 
PASTOR para "cobrir" a dívida. 

COMENTÁRIO:

6292418855 17/04/2013 10:35:40 17/04/2013 10:37:12

        0 00:01:32 85997470 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DONIZETE diz que EDILBERTO levou 500 caixas e ficaram algumas "para trás", diz que foram levadas "só aquelas do soro", fala 
que tem que tirar 500 para um rapaz da "Etildrogas ?". DONIZETE diz que o valor das 500 caixas é R$ 175,00, cada caixa 0,35. 

COMENTÁRIO:

6292418855 17/04/2013 10:38:24 17/04/2013 10:40:40

        0 00:02:16 6281314091 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI repassa para EDILBERTO relação: "algodão ???" de vinte, ortobon/ortopen, 300 dúzias, diz que "ela" falou R$ 4,80 e pede 
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para EDILBERTO ver o preço. EDILBERTO questiona se "ela não vai ter que ganhar uns trocado". HNI diz que o de 10 são 200 
dúzias, no valor de R$ 2,40. EDILBERTO questiona se a outra é R$ 4,80. HNI diz que ele ver o que dá para fazer e lhe falar. 
EDILBERTO diz que se for para dar dinheiro para "ela", não tem jeito. HNI sugere dar menos. HNI questiona se tem "f lorexedina... 
700 ???" 48 litros, que "ela" tem no valor de R$ 5,00. 

COMENTÁRIO:

6292418855 17/04/2013 10:47:30 17/04/2013 10:50:17

        0 00:02:47 81178807 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala para JUNIOR que a CLOREXIDINA está totalmente fora de base, que o preço da VIDFARMA é R$ 9,00 reais que é 
o preço mais baixo que vende para HOSPITAL. JUNIOR diz que não sabe o que MNI contou, e vai falar para MNI olhar esse 
"trem". EDILBERTO diz que a CLOREXIDINA está fora de preço e é a 2% , e isto é preço de hospital é o mais baixo que tem, e o 
negócio do ALGODÃO se for "para dá alguma coisa tem que aumentar alguma coisinha" e se tiver que entregar ele entrega. 
JUNIOR pergunta se é  ORTOFEN ou é da ORTOBOM. EDILBERTO diz que é da ORTOFEN e da ORTOBOM. JUNIOR pergunta que 
preço da para por é R$ 4,90. EDILBERTO diz que na realidade tem que ver o preço que vai dá para ela. JUNIOR diz que é ele 
(EDILBERTO) quem vai falar. EDILBERTO pergunta que vai dá 5% , que preço vai dá para ela. JUNIOR diz que não sabe, e 
pergunta que o preço que ele (EDILBERTO) vende paga 3% de comissão, e fala que é para pagar a comissão normal. EDILBERTO 
pede para ver o negócio da CLOREXIDINA e o ALGODÃO vai fazer a R$ 4,80 e a R$ 2,40 e vai dá 3%, e nisso ai o pessoal de 
vendas ganha também. JUNIOR pergunta por que é que vai dá para eles. EDILBERTO pergunta se é vendas direta. JUNIOR 
responde que é. 

COMENTÁRIO:

6292418855 17/04/2013 10:55:52 17/04/2013 10:56:54

        0 00:01:02 6281314091 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pede para EDILBERTO vê o RIODEINE TÓPICO R$ 9,80 de 48 litros e diz que a CLOREXIDINA MNI vai olhar que o preço que 
tem é aquele lá mesmo. EDILBERTO diz que vai olhar o RIODEINE TÓPICO e depois liga. HNI pergunta se a CLOREXIDINA tem galão 
de 5 litros. EDILBERTO diz que é galão de 1 litro.

COMENTÁRIO:

6292418855 17/04/2013 10:59:19 17/04/2013 11:00:44

        0 00:01:25 81314091 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz para HNI que o RIODEINE TÓPICO o menor preço é R$ 11,30. HNI pergunta qual é a marca. EDILBERTO diz que é 
VIDFARMA. EDILBERTO diz que é o mais baixo, preço avista.  HNI diz que não sabe onde MNI está conseguindo este preço. 
EDILBERTO diz que não sabe, e pergunta e o ALGODÃO. HNI diz que pode mandar, põe 30 e 45. EDILBERTO diz que vai vê lá, 
pois não vai dá muita coisa, que via mandar faturar o ALGODÃO.

COMENTÁRIO:

6292418855 17/04/2013 11:39:29 17/04/2013 11:43:02

        0 00:03:33 84293577 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a MILTON que está com ROMÁRIO, que a nota que foi tirada é de material e "lá tem de medicamento só", tem R$ 
25.000,00. MILTON diz que é para justificar, assinar "nas costas". EDILBERTO questiona se não precisa do carimbo. MILTON 
pede para "ele" assinar, porque tem um "carimbim" do DIVINO MAGNO em seu armário e quando chegar carimbará. EDILBERTO 
diz que ela não achou o restante das notas. 
ROMÁRIO (Prefeito) diz a MILTON que LUCIENE passou para seu e-mail... Diz que o saldo que possuem é de remédios, de 
medicamentos, de material não tem. ROMÁRIO (Prefeito) diz que "é pra matar aquele negócio, pagou 15 mil e pouco" e está 
devendo "vinte mil e pouco". ROMÁRIO (Prefeito) diz que está deixando "uma listinha bem enxuta" com EDILBERTO e na sexta-
feira mandar buscar "os trem". 

COMENTÁRIO:

6292418855 17/04/2013 11:45:28 17/04/2013 11:46:43

        0 00:01:15 6284615000 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz a EDILBERTO que está precisando de comprar 60 mil caixas de luvas de procedimento, que 40 mil caixas vai comprar e 
pagar à vista, que se EDILBERTO quiser paga até antecipado, que 20 mil caixas quer prazo, que é para EDILBERTO ver com 
JACIARA o que ele consegue fazer de preço para ele, que talvez dá certo deles fazerem esta negociação. EDILBERTO  pergunta 
qual a luva. HNI fala que 40 mil caixa "M" e 20 mil caixa "P". EDILBERTO diz que vai ver e retorna ligação.

COMENTÁRIO:

6292418855 17/04/2013 12:00:30 17/04/2013 12:01:47

        0 00:01:17 84615000 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO tira dúvidas com LUCAS sobre pedido deste (quantidade de caixas - luva de procedimento).  LUCAS comenta que dá 
um dinheiro para terminar um chiqueiro inteiro.  
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COMENTÁRIO:

6292418855 17/04/2013 12:34:42 17/04/2013 12:37:50

        0 00:03:08 6198286197 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO conversa com o RONALDO e este pergunta se EDILBERTO irá viajar. EDILBERTO responde que sim, de um di apara o 
outro. RONALDO esclarece que o DOUTOR está esperando a agenda de quem irá visitá-lo, contudo poderá sair o documento  
completo, pois tudo está no processamento. RONALDO pede que EDILBERTO deixe seu f ilho para acompanhar o processo, caso 
viaje. EDILBERTO responde que tem o ADVOGADO FERNANDO para olhar. RONALDO salienta que só está na dependência da 
liberação da agenda e que o processamento de seu processo poderá sair também. 

COMENTÁRIO:

6292418855 17/04/2013 13:37:40 17/04/2013 13:40:40

        0 00:03:00 84054872 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a TOMAZ se em Pires do Rio vai ter a cotação agora. TOMAZ diz que agora quase não está mexendo lá, 
que está totalmente afastado de lá. EDILBERTO fala que parece que vai ter o pregão semana que vem. TOMAZ diz que vai ser 
dia 29, que não viu o edital, que não viu nada. EDILBERTO comenta que aquele lá f icou o negócio, que eles f icaram com aqueles 
R$ 10.000,00, que ele ia passar para o pessoal da Ideal, que na realidade lá não "coisou" nada, que acha que eles tinham que 
devolver aqueles R$ 10.000,00. TOMAZ diz para eles fazerem acontecer, que é só EDILBERTO pedir a Ideal para o procurar lá, 
que vai ver o que faz, que pode pedir o menino para ligar que ele organiza isso, que não é ele quem vai presidir, mas que fala 
com o prefeito. EDILBERTO fala que lá é a "STOCK" que está com o negócio lá. TOMAZ diz que não é. EDILBERTO diz que o 
TÚLIO ligou, que o cara da "STOCK" falou para não mexer que lá é dele. TOMAZ fala que não é, que pode ver essa situação, que 
não esqueceu, que lembra dessa situação. EDILBERTO fala que é semana que vem. TOMAZ diz que não importa, que é no 
momento, na hora. Comenta que sua participação lá está muito pouca, que EDILBERTO sabe que aquele cara é doido.

COMENTÁRIO:

6292418855 17/04/2013 13:49:10 17/04/2013 13:50:32

        0 00:01:22 6296374590 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DANILO (contador) pergunta ao EDILBERTO se a escritura deste está no escritório. EDILBERTO responde que não, está em casa. 
DANILO pede duas cópias autenticadas... 

COMENTÁRIO:

6292418855 17/04/2013 13:54:47 17/04/2013 13:56:03

        0 00:01:16 84733700 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JÔ avisa que não ligou porque eles irão fazer daqui um pouco, quando o SECRETÁRIO chegar. EDILBERTO pergunta pelos 
extintores, pois está necessitando deles. JÔ verif icará com o JOÃO MARCELO o que foi feito deles.  

COMENTÁRIO:

6292418855 17/04/2013 14:11:09 17/04/2013 14:12:14

        0 00:01:05 84615000 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO diz á LUCAS que à vista é 11,85 e 12,90 faturado.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 17/04/2013 14:26:25 17/04/2013 14:27:20

        0 00:00:55 6299544437 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz a EDILBERTO sobre um "homem enrolado", diz que tinha que ter a resposta do SILVIO RIGONE, que é o "dono... o chefe 
geral"; diz que falou com PEDRO PAULO e que ele deu "carta verde". HNI e EDILBERTO combinam de se encontrar. 

COMENTÁRIO:

6292418855 17/04/2013 14:35:17 17/04/2013 14:37:18

        0 00:02:01 99941391 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a WILSIM que "norapinefrina" à vista é R$ 48,00 e a prazo é R$ 50,00. WILSIM diz que este "preço é o que 
passaram lá, não mudou nada". EDILBERTO diz que este "preço é o que pegou com a JACIARA, que é o preço que ela arruma 
lá". WILSIM diz que no preço informado "não vai dar".  EDILBERTO diz que tem que conversar com ela (JACIARA) para ver se tem 
como reduzir o preço, porque é ela quem compra. 

COMENTÁRIO:

6292418855 17/04/2013 14:50:14 17/04/2013 14:53:12

        0 00:02:58 93475371 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz a "CLEBER" que entrou na conta (da Pro-hospital), mas "bloqueou ??" aquela que autoriza pagamento. CLEBER diz que na 
chave do EDILBERTO não está bloqueado, mas da MARIANA está. 
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COMENTÁRIO:

6292418855 17/04/2013 14:56:02 17/04/2013 14:57:05

        0 00:01:03 92064149 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI diz a EDILBERTO que precisa do contrato da "Icinera ?", caso a f iscalização ambiental apareça. Diz que são "dois 
contratos"/duas vias. 

COMENTÁRIO:

6292418855 17/04/2013 14:58:27 17/04/2013 15:00:05

        0 00:01:38 81178807 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO conversa com "JÚNIOR" sobre o faturamento de um vale de dois medicamentos entregues para uma MNI. JÚNIOR 
autoriza a faturar, contudo EDILBERTO salienta que os preços não foram colocados. Os medicamentos são: "PROLENO e NYLON 
0". JÚNIOR assevera que o preço de R$ 25,00 - que vende o NYLON para a "MARTA" - está muito caro e pergunta se ele não 
compra a R$ 17,00...

COMENTÁRIO:

6292418855 17/04/2013 15:02:34 17/04/2013 15:03:55

        0 00:01:21 6281314091 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: "JÚNIOR" repassa para EDILBERTO o valor do medicamento "PROLENO" - R$ 269,80... JÚNIOR acha caro... "JÚNIOR" cobra de 
"EDILBERTO" o envio do pedido, pois a interessada necessita da mediação e irá brigar com ele (JÚNIOR)...

COMENTÁRIO:

6292418855 17/04/2013 15:57:21 17/04/2013 15:57:55

        0 00:00:34 6285022798 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: DUPLICADA

TRANSCRIÇÃO: MILTON pede que EDILBERTO o ligue...

COMENTÁRIO:

6292418855 17/04/2013 15:58:21 17/04/2013 16:00:11

        0 00:01:50 6284293577 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON X EDILBERTO tratam de pagamento e entrega de pedido realizado por  FAUSTO BRITO LUCIANO (prefeito de 
ARAGUAPAZ/GO).

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO - Oi!
MILTON - EDILBERTO!
EDILBERTO - Fala!
MILTON - Deixa eu te falar: é, o FAU, o FAUSTO me ligou aqui.
EDILBERTO - Quem?
MILTON - O FAUTO.
EDILBERTO - Ah, ele, ta.
MILTON - É, o negócio dele lá deu zebra?
EDILBERTO -  Não, um, uai, um, da semana passada eu autorizei, a semana pa, o ou, e, e, eles tinha que tê esperado, ele 
depositou sem, sem ter o dinheiro meu amigo, o primeiro deu certo uai,  uai.
MILTON - Ah, e aquele dia que cê falou comigo, cê tinha ligado pra ele?
EDILBERTO - Não, eu ligue, eu primeiro rapaz! Eu, eu, era dois, um foi no cheque, o outro, depositou ontem rapaz, ou antes de 
ontem, sei lá, num era para ter depositado, eu ia falar pra ele, aí já, já tinha fei. 
MILTON - (...) Cê num falou não né?
EDILBERTO - É, não falei o dia, eu, um falei assim: pode depositar, ele depositou, o primeiro eu recebi, era dois.  
MILTON - Unh, entendi, não é porque.
EDILBERTO - Aí, o outro 
MILTON - Anh!
EDILBERTO - Fala pra ele, amanhã, eu dô um jeito de organizá, eu mando amanhã, eu vou dar um jeito de  arrumar.  
MILTON - Não, ta certo.
EDILBERTO - Pode falar para ele.
MILTON - Tá certo.
EDILBERTO - Certo?
MILTON - Deixa eu te falar: é, é, Mozarlândia depositou alguma coisa?
EDILBERTO - Não, ainda não, nada, ninguém depositou nada até agora,  . 
MILTON - Nada? 
EDILBERTO - Ninguém. 
MILTON - Que chorança einh EDILBERTO.
EDILBERTO - Ninguém.
MILTON - Não, ou? Tô esperano aqui ainda cara,a credita?
EDILBERTO - Unh.
MILTON - A, o trem aqui é trezentos e dez quilômetro, 
EDILBERTO - Conversa Off line com terceiro ininteligível.
MILTON - Entendeu? tô aqui esperano, ta?
EDILBERTO - Conversa Off line com terceiro ininteligível.
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MILTON - Oh EDILBERTO?
EDILBERTO - Fala!
MILTON - É, deixa eu te falá o seguinte: é, não pode deixar, a hora que eu chegar aí, eu resolvo, ta?
EDILBERTO - Falou, tchau. 
MILTON - Falou, tchau.
<CHAMADA ENCERRADA>

COMENTÁRIO:

6292418855 17/04/2013 16:31:06 17/04/2013 16:31:58

        0 00:00:52 6299941391 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta se EDILBERTO melhorou o preço. EDILBERTO diz que conversou com a JACIARA e que não vão dar conta de 
mexer no preço. HNI fala que EDILBERTO é ruim de negócio. EDILBERTO fala que é apenas um funcionário, um gerente.

COMENTÁRIO:

6292418855 17/04/2013 16:59:45 17/04/2013 17:00:54

        0 00:01:09 6292188424 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO conversa com FAUSTO BRITO LUCIANO, prefeito de ARAGUAPAZ, possivelmente sobre depósito de cheque.

TRANSCRIÇÃO: FAUSTO - Alô!
EDILBERTO - FAUSTO?
FAUSTO - Oi!
EDILBERTO - Bão?
FAUSTO - Tô bom e ocê?
EDILBERTO - EDILBERTO.
FAUSTO - Fala EDILBERTO, beleza?
EDILBERTO - Bão, ou? aquele negócio lá, que o MILTON tinha ligado pra mim, 
FAUSTO - Ãnh.
EDILBERTO - É, o fo, a, é, o pessoal pode, 
FAUSTO - Representar o negócio de novo lá?
EDILBERTO - Pede pra ele mandá lá, po, pode (...)
FAUSTO - (...) beleza então, segunda-feira eu vô aí, viu? brigado. 
EDILBERTO - Falou, abraço.
FAUSTO -  Abraço, tchau.
EDILBERTO - Tchau.
<CHAMADA ENCERRADA>

COMENTÁRIO:

6292418855 17/04/2013 17:24:31 17/04/2013 17:25:50

        0 00:01:19 96950669 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: Chamada para a caixa postal: EDILBERTO deixa um recado para o MARQUINHO salientando que está lhe sacaneando, pede que 
resolva o problema logo e que ele irá ajudar a pagar o pedreiro que está parado lá... 

COMENTÁRIO:

6292418855 18/04/2013 09:23:08 18/04/2013 09:30:15

        0 00:07:07 6281314091 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI conversa com EDILBERTO sobre marca de algodão (Ortofen ?). EDILBERTO diz que estava na Secretaria, que lá é "a maior 
bagunça", que fora o que vai liberar um "pouquinho", já tem "uns seiscentos e poucos mil", "fora isso aqui, tem trezentos e pouco 
que tá liberando a qualquer hora", diz que "pra trás" recebeu de 400, 300... Conversam sobre repasse de cheque e depósito. HNI 
pergunta se EDILBERTO "passou aquele trem pra frente pra fazer". EDILBERTO diz que tem que falar que é cotação. HNI diz para 
tentar, porque se der certo ele vende uma parte e EDILBERTO a outra. EDILBERTO diz que não tem preço para vender "barato". 
HNI diz para cotar em 40%, 35%. HNI pergunta se ele tem (medicamento ?). Negociam venda. 

COMENTÁRIO:

6292418855 18/04/2013 09:59:04 18/04/2013 10:05:32

        0 00:06:28 6299766875 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO conversa com DANILO DE FARIA TOLEDO DA SILVEIRA sobre assunto referentes ao município de GOIANIRA.

TRANSCRIÇÃO: DANILO, um dos sócios da empresa ALL MÉDICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES, retorna ligação para 
EDILBERTO, que reclama do fato de ele ter "investido" e atrapalhado as negociações dele com o município de GOIANIRA. DANILO 
nega. EDILBERTO, por sua vez, diz que "menino" (secretário de saúde, THYAGO LUÍS RIBEIRO MARQUES) esteve com DANILO e 
ofereceram dinheiro para ele. EDILBERTO diz que não adianta negar, porque ele sabia que o secretário e outro menino tinham se 
encontrado com DANILO na ALL MÉDICA. Em seguida, EDILBERTO diz que a hora que sair o PREGÃO, vai ser outra história, que 
diz que sabe de todo o ESQUEMA e que mesmo que ele (o secretário de saúde) queira mudar, que  tem na mão dele. EDILBERTO 
diz que sempre respeitou a empresa do concorrente, que nunca avançou nos clientes de DANILO, que sempre respeitou a 
empresa dele. DANILO reafirma não ter conhecimento de nada, que tem negócios em vários estados e desconhece o assunto de 
que EDILBERTO está falando. Este replica que sabe que DANILO ofereceu dinheiro para o secretário, que não sabe o que mais 
deram para ele, que o próprio comentou com ele. DANILO alega que EDILBERTO não pode falar isso e que vai até a empresa para 
se inteirar da situação. Em sequência, o alvo revela que atendeu a todos os pedidos emergenciais de Goianira, e reafirma que 
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nunca sacaneou com DANILO, e que ele deve pensar no dia de amanhã. DANILO responde que neste ano havia aberto uma 
construtora e uma importadora porque não aguentava  mais esses "trens". EDILBERTO também revela cansaço com o ramo 
deles, porque há muita "sacaneação", que, por exemplo, a STOCK "não que deixar nada para ninguém", que a "máfia é muito 
grande". Em sequência, diz que o secretário de saúde, THYAGO, "quer dinheiro", e que outro cara, DERLAN, estava fazendo 
moral com outra pessoa dentro da secretaria que liberava algumas verbas para as prefeituras, e que se trata de "outro 
esquema". EDILBERTO, já em tom conciliador, buscando manter bom relacionamento com o concorrente, reitera que os "caras 
querem dinheiro", que infelizmente eles querem ganhar muito, que "você fatura lá e eles querem ganhar tanto", que querem 
"ganhar  mais que empresa, sem fazer porra nenhuma".

COMENTÁRIO:

6292418855 18/04/2013 10:15:09 18/04/2013 10:17:53

        0 00:02:44 99773102 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO conversa com "LEÃO ?" sobre "pagamento de cheque"."LEAO" diz que está pagando o empréstimo para montar a 
Firma (R$ 50.000,00) para comprar mercadoria e começar. Combinam novo contato dia 02/05.

COMENTÁRIO:

6292418855 18/04/2013 10:35:06 18/04/2013 10:38:58

        0 00:03:52 81178807 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO conversa com JUNIOR sobre empréstimo, protesto de cheque, sugere dividir em 30, 60 e 90 dias, que até lá recebe 
do Afonso. EDILBERTO diz que tem cheque de Prefeito que ele perdeu foi "coisa toda". 

COMENTÁRIO:

6292418855 18/04/2013 10:52:37 18/04/2013 10:53:11

        0 00:00:34 93475371 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO conversa com HNI sobre desbloqueio de senha de "seu f ilho?". 

COMENTÁRIO:

6292418855 18/04/2013 11:17:47 18/04/2013 11:23:07

        0 00:05:20 6692311961 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON conversa com AURÉLIO e o chama de prefeito. MILTON fala que está precisando falar com o ZÉ CARLOS, que não está 
conseguindo falar com ele, que precisa resolver um negócio com ele, que está parado. AURÉLIO fala que está em Goiânia, que a 
NEIDE, do departamento de compras, foi demitida pois estava escondendo as notas, que estava pensando estar tudo sob 
controle. MILTON fala que o ZÉ CARLOS disse que se tivesse alguma nota na farmácia básica ele tinha o dinheiro e tem, que 
queria falar com ele mas os meninos não passam o celular, que queria interagir com ele. AURÉLIO repassa o telefone de ZÉ 
CARLOS:  9240-3350, 64-3638-7000 (prefeitura). MILTON diz que quer interagir com ele para passar a fonte certa para pagar. 
AURÉLIO diz que a assessora da saúde adoeceu, que deu AVC. MILTON diz que estava ligando para acompanhar, que ninguém 
falava nada. AURÉLIO diz que mandou a menina embora. MILTON pede para AURÉLIO ver direitinho quando chegar em 
Aragarças.  

COMENTÁRIO:

6292418855 18/04/2013 12:05:23 18/04/2013 12:07:21

        0 00:01:58 6281314091 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta se ele tem duas caixas e pede para EDILBERTO faturá-la (R$ 1.200,00). HNI diz que teve problema com o algodão, 
que "eles não usam dele não". 

COMENTÁRIO:

6292418855 18/04/2013 12:14:48 18/04/2013 12:17:38

        0 00:02:50 6198286197 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (RONALDO?) e HNI2 (doutor) fala a EDILBERTO que teve movimentação em seu processo, que a regional de Goiânia, às 
11.40. Que já está em processo de liberação, que era o que precisava andar em seu processo. HNI fala que o doutor terá mais 
informações mais tarde. Que o doutor está perguntando se EDILBERTO vai viajar. Este diz que não. HNI diz que o doutor indaga 
se pode agendar a auditoria. EDILBERTO diz que sim, que não vai viajar. HNI fala que o doutor está tentando agendar para a 
parte da tarde ou amanhã.

COMENTÁRIO:

6292418855 18/04/2013 14:55:56 18/04/2013 14:57:57

        0 00:02:01 SEM REGISTRO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO conversa com TIAGO sobre as compras estarem paradas. TIAGO fala que tem que juntar dinheiro para pagar 
EDILBERTO. Este pergunta pelo pregão. TIAGO diz que está esperando o pessoal fazer, que está em andamento, que é a ALINE 
que está fazendo para ele.  TIAGO comenta que o FRANÇA vai passar lá em EDILBERTO provavelmente na segunda ou terça, 
que estão juntando para fazer os acertos. Falam sobre venda de bezerras.
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COMENTÁRIO:

6292418855 18/04/2013 15:08:11 18/04/2013 15:12:50

        0 00:04:39 6281314091 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JÚNIOR sugere a EDILBERTO dar um cheque de R$ 9.000,00 para 10 de julho. EDILBERTO fala que não vai dar cheque dele, que 
se HNI não passasse, ele passava o seu. JÚNIOR salienta que até de 10, alguém recebe vai lá e troca, que o dele (nome?) tem 
restrição. EDILBERTO ressalta que é para JÚNIOR deixar o cheque com ele, que ele troca. Discutem incidência de juros e sobre 
se alguém vai ou não pagar.  EDILBERTO comenta que o agiota nem depositou o cheque. 

COMENTÁRIO:

6292418855 18/04/2013 15:08:24 18/04/2013 15:12:51

        0 00:04:27 6281314091 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JÚNIOR sugere a EDILBERTO dar um cheque de R$ 9.000,00 para 10 de julho. EDILBERTO fala que não vai dar cheque dele, que 
se HNI não passasse, ele passava o seu. JÚNIOR salienta que até de 10, alguém recebe vai lá e troca, que o dele (nome?) tem 
restrição. EDILBERTO ressalta que é para JÚNIOR deixar o cheque com ele, que ele troca. Discutem incidência de juros e sobre 
se alguém vai ou não pagar.  EDILBERTO comenta que o agiota nem depositou o cheque. 

COMENTÁRIO:

6292418855 18/04/2013 15:17:52 18/04/2013 15:20:17

        0 00:02:25 99718857 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta AFONSO se aquele cheque (de R$ 7.500) ele pagou juros para o ANTÔNIO. AFONSO fala que pagou vários 
juros para ele, de todos os cheques que tinha lá com ele. EDILBERTO comenta que (ANTÔNIO?) quer cobrar o cheque com juros 
e correção monetária, que isto está gerando discussão. AFONSO fala que pagou a MIGUEL vários meses de juros.

COMENTÁRIO:

6292418855 18/04/2013 15:27:16 18/04/2013 15:31:55

        0 00:04:39 81178807 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala a JÚNIOR que conversou com o AFONSO e este disse que pagou vários juros dos cheques, que é por isso que 
ele não depositou o cheque. JÚNIOR fala que esse AFONSO é mentiroso, que o cheque está com ele há muito tempo.  JÚNIOR diz 
para EDILBERTO rasurar o cheque e mandar para o "cacete", que pode colocar com 2012 em cima, que aí pode depositar normal, 
que a letra de alguém está parecendo um 2, que passa, que embaixo EDILBERTO rasura, que embaixo pode rasurar. EDILBERTO 
salienta que pode protestar. JÚNIOR fala que alguém é picareta, que se ele quiser paga, que ele tem dinheiro. EDILBERTO diz que 
vai ver o que dá semana que vem, que aí vai ligar para "JUNINHA". EDILBERTO fala que tem certeza que o agiota (MIGUEL) 
recebeu. JÚNIOR diz que recebeu, que ele pagou. Falam sobre empréstimos.

COMENTÁRIO:

6292418855 18/04/2013 16:45:26 18/04/2013 16:47:39

        0 00:02:13 84054872 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta para TOMAZ se tem como entrar com um mandado de segurança ou qualquer outra solução jurídica para 
conseguir uma liminar para liberar a empresa para participar de concorrências. TOMAZ diz que podem tentar fazer alguma coisa 
nesse sentido. 

COMENTÁRIO:

6292418855 18/04/2013 18:17:08 18/04/2013 18:19:16

        0 00:02:08 84036790 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta para FERNANDO que esse negócio da (JOTA MÉDIA?) não tem nada resolvido, se tem como entrar com 
mandado de segurança para poder ter a certidão e a f irma continuar trabalhando. FERNANDO fala que o mandado de segurança 
já tinha até feito, só que não conseguiu a liminar para poder pedir a certidão e pergunta se o pessoal visitou. EDILBERTO diz está 
aquele negócio que a qualquer hora tá saindo, que possivelmente ontem ou hoje tava vendo para o fiscal ir lá. FERNANDO 
pergunta se f iscal foi lá. EDILBERTO diz que não, mais é para ir, e na hora que vir vai ligar. FERNANDO diz que amanhã vai 
passar lá. EDILBERTO diz que as outras empresas consegue mandado de segurança. FERNANDO diz que são casos diferentes. 
EDILBERTO diz que tem uma parcelamento que está em dia e tem um problema do processo que está parado.

COMENTÁRIO:

6292418855 18/04/2013 18:21:36 18/04/2013 18:22:41

        0 00:01:05 6284904545 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a JANDUHY se ele olhou com aquele seu amigo. JANDUHY diz que não, que ontem e hoje teve de ir para 
Goiânia, que amanhã se ver ele, conversa com ele e fala para EDILBERTO. Este fala que está tentando uma válvula de escape.

COMENTÁRIO:

6292418855 19/04/2013 08:21:53 19/04/2013 08:23:10

        0 00:01:17 98528786 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta ao LUCAS se este fez a cirurgia. LUCAS responde que sim. EDILBERTO pergunta por negócio que não foi 

liberado pela SEFAZ, conforme disse o BRUNO... EDILBERTO pede que LUCAS continue cobrando na segunda...

COMENTÁRIO:

6292418855 19/04/2013 08:43:40 19/04/2013 08:58:28

        0 00:14:48 84397539 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a VIVIANE pelo MARQUINHO. VIVIANE é esposa de MARQUINHOS e esta esclarece que o MARQUINHOS 
só pagará o EDILBERTO depois de receber da PREFEITURA (SÃO LUÍS DO NORTE). VIVIANE expõe dif iculdades de 
MARQUINHOS para receber da PREFEITURA. EDILBERTO salienta que f icou quase seis anos para receber obrigações da 
PREFEITURA de FAZENDA NOVA na Justiça. EDILBERTO disse que MARQUINHOS já tinha conversado com o PREFEITO e que já 
tinha definido de receber a metade da obrigação e dar a outra metade para o PREFEITO. VIVIANE comenta suas dif iculdades no 
sentido de assumir e pagar contas, de veículos inclusive. EDILBERTO orienta a VIVIANE a procurar o PROCON ou um advogado 
para quitar as prestações do carro do THIAGO. VIVIANE reclama da atitude do marido. EDILBERTO salienta que MARQUINHOS 
está lhe devendo mais de R$ 10.000,00. EDILBERTO assevera que pessoa igual ao MARCOS não vai para a frente. VIVIANE 
esclarece que é divorciada de MARCOS há uns cinco anos no papel, pois este é descontrolado. 

COMENTÁRIO:

6292418855 19/04/2013 08:58:46 19/04/2013 09:03:36

        0 00:04:50 81178807 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI informa ao EDILBERTO que o pessoal de CORUMBAÍBA irá buscar um kit da dengue. HNI pede ao EDILBERTO que arrume. 
EDILBERTO responde que eles só pegam se o PREFEITO autorizar, que tem uma mercadoria para pegar, contudo não tem relação 
com isso. HNI conversa com EDILBERTO sobre pagamento de obrigações para com o ANTÔNIO, pois este disse que não retirará 
nenhum centavo. EDILBERTO orienta HNI a acionar ANTÔNIO na Justiça por agiotagem. HNI dá conselhos ao EDILBERTO no 
sentido de que transfira uma caminhonete para o seu nome. 

COMENTÁRIO:

6292418855 19/04/2013 10:00:34 19/04/2013 10:03:40

        0 00:03:06 SEM REGISTRO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO repassa dados bancários para OLAVO: Banco Itaú, agência 7815, conta 03832-3, para depósito no valor de R$ 
11.388,00.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 19/04/2013 10:04:58 19/04/2013 10:06:48

        0 00:01:50 6198286197 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO salienta para o RONALDO que está zerando sobre informações e certidões... RONALDO está vendo o andamento e 
sobre a agenda. EDILBERTO tem interesse na certidão.  

COMENTÁRIO:

6292418855 19/04/2013 10:28:53 19/04/2013 10:31:18

        0 00:02:25 81178807 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a HNI se este conversou com o ANTÔNIO sobre o pagamento. HNI responde que o ANTÔNIO é ignorante. 
HNI deve trezentos e poucos mil para ele. EDILBERTO indaga pelo principal que HNI pegou com ANTÔNIO. HNI faz algumas 
ponderações e salienta que agora tem que pagar. 

COMENTÁRIO:

6292418855 19/04/2013 11:28:20 19/04/2013 11:29:23

        0 00:01:03 81713321 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a um HNI se este irá para CALDAS NOVAS. HNI responde que não, pois está preparando um pregão para 
TRINDADE na segunda-feira e só amanhã o f inalizará.

COMENTÁRIO:

6292418855 19/04/2013 11:44:05 19/04/2013 11:44:47

        0 00:00:42 84733700 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a "JÔ" se esta olhou o negócio do pagamento. "JÔ" que até depois do almoço responde a EDILBERTO.

COMENTÁRIO:

6292418855 19/04/2013 11:48:11 19/04/2013 11:49:19

        0 00:01:08 6284044147 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO conversa com WALLBER MIRANDA CASTRO( assessor do deputado estadual TALLES BARRETO)

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a WALLBER que tem uma relação de seiscentos e pouco mil (reais) que "não tem nada" e que precisa conversar 
a respeito com o CHEFE. WALLBER afirma estar com ele em URUANA e que à tarde, por volta das duas e meia três horas, 
estaria em Goiânia, quando então passaria para conversar pessoalmente com EDILBERTO. Este diz que passaria "relação" para 
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ele. O interlocutor pergunta se tratava "daquele que ele (HNI) falou que iria sair", mas EDILBERTO responde que não, que "aquele 
outro" não havia saído ainda, faltava a liberação da (secretaria?) da FAZENDA e, em tom de indagação, comenta se não haveria 
um jeito de ligar para a menina da FAZENDA liberar. WALLBER reitera que vai conversar pessoalmente com EDILBERTO, naquele 
mesmo dia, por volta das duas e meia, três horas da tarde.

COMENTÁRIO:

6292418855 19/04/2013 14:23:27 19/04/2013 14:24:48

        0 00:01:21 96374590 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta ao DANILO sobre o resultado do parcelamento das guias que foram lhe repassadas, bem como a liberação 
do caso dos caminhões. DANILO salienta que em relação ao caminhão, EDILBERTO tem que ir pessoalmente.

COMENTÁRIO:

6292418855 19/04/2013 14:31:59 19/04/2013 14:33:37

        0 00:01:38 84733700 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI informa ao EDILBERTO que o FLÁVIO está trazendo as medidas dos vidros para orçamento e daí ela fala certinho. 
EDILBERTO cobra o acertinho. MNI responde que só está esperando o JOÃO MARCELO chegar para assinar os cheques. 
EDILBERTO pergunta em que condições de pagamento os cheques serão repassados. MNI fica de retornar a ligação para 
esclarecer... 

COMENTÁRIO:

6292418855 19/04/2013 16:47:36 19/04/2013 16:49:01

        0 00:01:25 6284036790 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO conversa com o FERNANDO e este avisa que está saindo agora do banco. FERNANDO combina de conversar com 
EDILBERTO na segunda. FERNANDO indaga se o pessoal de Brasília deu retorno. EDILBERTO responde que não...

COMENTÁRIO:

6292418855 22/04/2013 08:59:14 22/04/2013 09:00:01

        0 00:00:47 6232418277 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: BETÂNIA (da Center Médica) fala a EDILBERTO que fez, que é para este olhar, que tudo é R$ 1.090,00.

COMENTÁRIO:

6292418855 22/04/2013 09:32:25 22/04/2013 09:35:25

        0 00:03:00 96374590 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a DANILO sobre o alvará de funcionamento deles. DANILO fala que o pessoal pediu uma "A.R.T?", que a 
MARINA disse para arrumar hoje, que aí pega para ele. DANILO explica que é uma nova exigência que foi publicada no dia 15 de 
abril, que ligou para MARINA na sexta e pediu para ela organizar, que assim que estiver pronto ele vai lá e pega o alvará, que 
agora é rápido. EDILBERTO pergunta pelo "federal", a liberação do carro. DANILO diz que vai ver, que já adianta que é um 
processo longo e demorado, que negócio do parcelamento vai mandar a guia para EDILBERTO pagar até o dia 30 , que vai dividir 
em 6 pagamentos, que aí zerou tudo para trás, que o processo dos carros é demorado e burocrático, que está tentando 
desvincular os caminhões, sem colocar nada e tirar de lá, que falou que os caminhões estão custando a andar. EDILBERTO diz 
que vai ligar para a MARINA.

COMENTÁRIO:

6292418855 22/04/2013 09:35:41 22/04/2013 09:36:42

        0 00:01:01 92064149 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a MARINA se ela já fez a "R.T". MARINA fala que é "A.R.T.", que não é ela que tem que fazer, que isso 
depende da arquiteta, que tem que pegar lá na Vigilância hoje no f inal da tarde.

COMENTÁRIO:

6292418855 22/04/2013 10:11:50 22/04/2013 10:12:32

        0 00:00:42 84036790 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta ao FERNANDO se este irá ao seu escritório para trocarem aquelas idéias. FERNANDO pergunta pela 
agenda e decide ir agora conversar com EDILBERTO, que o f ica esperando.

COMENTÁRIO:

6292418855 22/04/2013 10:29:59 22/04/2013 10:31:32

        0 00:01:33 84530986 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pede ao "ELIAS" que pegue o cheque. ELIAS responde que falará com a LUZIA para acertar o cheque e dará uma 
posição sobre aqueles onze que f icaram para trás... ELIAS f ica de se virar com o "safado do cigano"...
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COMENTÁRIO:

6292418855 22/04/2013 11:40:14 22/04/2013 11:51:00

        0 00:10:46 93475371 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a HAROLDO que o primeiro débito foi em 04/04 (da Jota Médica), diz sobre empréstimos com pagamento até 
2016. HAROLDO questiona se já arrumou a restrição. Conversam sobre dívida/execução f iscal. HAROLDO diz que, com isto, não 
consegue alterar cadastro de EDILBERTO. EDILBERTO fala de um débito no valor de "5 mil e pouco" referente a 03/04, operação 
4158; diz de um empréstimo (15/04) operação 331104147 no valor de R$ 250.000,00 (feita com garantia de títulos - que já 
venceram). HAROLDO Pede para EDILBERTO gerar título para cobrir garantia ou que começasse a amortizar a operação para 
tornar possível fazer outra operação. EDILBERTO diz a HAROLDO o sobre operação 145204569 (22/04) parcela no valor de R$ 
4.689,71, saldo devedor R$ 56.000,00. EDILBERTO questiona se há alguma em que foi pago "valor razoável". HAROLDO diz que 
algumas foram reliberadas; que a de R$ 126.000,00, o saldo devedor é 70.000,00. HAROLDO repassa valores de liberações a 
serem debitadas. Diz que a que irá vencer no dia 16, o saldo devedor "15 mil e pouco". HAROLDO diz a EDILBERTO que se 
conseguir a restrição, consegue unif icar em "um dia só, liquida e libera com a data escolhida". 

COMENTÁRIO:

6292418855 22/04/2013 11:55:42 22/04/2013 11:56:46

        0 00:01:04 6198286197 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO deixa mensagem de voz para RONALDO retornar ligação. 

COMENTÁRIO:

6292418855 22/04/2013 12:08:00 22/04/2013 12:08:52

        0 00:00:52 6182733969 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO deixa recado na caixa de mensagem de EDUARDO para este retornar ligação.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 22/04/2013 14:42:39 22/04/2013 14:45:24

        0 00:02:45 6182369797 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a RONALDO que "até agora zerado... não aconteceu nada". RONALDO diz que vai acontecer, que só "trabalha 
no êxito, não trabalha com picaretagem", diz que EDILBERTO pensou que seria "mandado uma pessoa que não fosse autorizada 
pela Receita" diz que eles (RONALDO e EDUARDO) não são quaisquer pessoas; fala que a única "coisa" que EDILBERTO precisa 
fazer é manter em dia. 

COMENTÁRIO:

6292418855 22/04/2013 14:46:19 22/04/2013 14:48:13

        0 00:01:54 96374590 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a DANILO que falou com "os picareta", que foi lhe dito que querem resolver o quanto antes e para manter (o 
pagamento) em dia. EDILBERTO disse que "qualquer pessoa que viesse... teria que se identificar, tem que ter carteira do FISCO". 

COMENTÁRIO:

6292418855 22/04/2013 14:53:03 22/04/2013 14:56:33

        0 00:03:30 6296634861 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MAURÍCIO diz que já está com o depósito e fez um TED. Questiona a EDILBERTO os dados: Banco Itaú, agência 7815, conta 
03832-3, CPF 198081271-34. EDILBERTO confirma. 

COMENTÁRIO:

6292418855 22/04/2013 15:06:36 22/04/2013 15:07:58

        0 00:01:22 6292188424 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta se FAUSTO está em Goiânia. Este diz que sim, que está saindo do escritório de um advogado e está indo 
para lá, mas que vai demorar um pouquinho. Cogitam de encontrarem amanhã se o MILTON estiver na empresa. EDILBERTO diz 
que o MILTON está querendo ir em Aragarças, mas que vai segurar ele. Combinam de encontrar amanhã 8 horas.

COMENTÁRIO:

6292418855 22/04/2013 15:11:07 22/04/2013 15:12:59

        0 00:01:52 84054872 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz que estava "vendo ali com Milton" e pergunta a TOMAZ se este não estava segurando os negócios de Carmo do 
Rio Verde. TOMAZ fala que passou lá, que segundo informação, disse que não iria segurar, que foi ordem do prefeito. 
EDILBERTO comenta que a parceria que eles têm não está servindo de nada. TOMAZ diz que quem lhe repassou a informação 
foi a CELSA da CPL (Comissão Permanente de Licitação), que é para EDILBERTO ligar para o prefeito e perguntar para ele, que é 
a CELSA que está na licitação. EDILBERTO diz que vai chamar o MILTON para falar com o "cara".
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COMENTÁRIO:

6292418855 22/04/2013 15:14:15 22/04/2013 15:18:10

        0 00:03:55 6299642801 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO liga para DELSON e este diz que está em Carmo. EDILBERTO fala que está tendo o pregão e pelo que está vendo não 
está tendo a parceria, que do jeito que a CELSA falou para o TOMAZ, ela é quem ficou de fazer o procedimento, que foi o 
prefeito que tinha ordenado. DELSON fala que ligou para o MILTON e conversou com ele. EDILBERTO diz que o MILTON está lá 
em sua sala, que ligaram para o TOMAZ, que a CELSA falou para este que o prefeito disse para ela não segurar, que era para 
passar para quem ele quiser. DELSON diz que conversou com o MILTON para o TOMAZ ir lá para resolverem juntos, que deixou 
na mão do TOMAZ para resolver. DELSON comenta que a CELSA nem está f icando lá para ninguém pegar edital, que todo mundo 
que liga manda falar que não está. MILTON passa a falar com DELSON e diz que semana passada conversou com o TOMAZ, que 
até então estava na mão dele, que hoje a CELSA ligou e disse que está na mão dela, que se chegar lá, não é para segurar. 
DELSON justifica falando que se chegar alguém querendo o edital, como ele não vai entregar, que o povo liga querendo e-mail e 
eles não mandam, que está amarrando o que dá conta. MILTON disse que perguntou CELSA quem pegou e ela disse que a 
Biomed e a Viva Medicamentos. DELSON diz que está amarrando o que deu lá, que não tem jeito de impedir tudo. MILTON diz que 
todo jeito eles vão, que qualquer coisa lá na hora eles sentam e conversam.  

COMENTÁRIO:

6292418855 22/04/2013 16:00:52 22/04/2013 16:02:15

        0 00:01:23 6284733700 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI pergunta se EDILBERTO está na empresa. Este diz que está fora. MNI pergunta se é para ela ligar para o VALTER e passar 
as datas do cheque. Indaga se EDILBERTO pode fazer em duas vezes, o primeiro para o dia 27/05 e o outra com 10 dias. 
Ligação cai.

COMENTÁRIO:

6292418855 22/04/2013 16:03:00 22/04/2013 16:04:53

        0 00:01:53 6284733700 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JÔ fala a EDILBERTO que a data é 27/05, que é 30 dias no primeiro e o outro com 15 dias e pede para EDILBERTO ajudá-la, que 
ela vai comprar os vidros de EDILBERTO. Este comenta que o fornecedor dele é o mesmo do dela. EDILBERTO diz que é para 
falar para o VALTER que é dia 25 de maio e 10 dias para frente. JÔ fala que dia 25 dá no sábado, que tem que ser dia 27. Falam 
sobre datas. EDILBERTO diz que vai ligar para VALTER.

COMENTÁRIO:

6292418855 22/04/2013 16:07:57 22/04/2013 16:09:05

        0 00:01:08 84487800 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala para HNI mandar para a JORDANA aquelas duplicatas, aqueles negócios que ele fez lá até o dia 30, que é para 
colocar tudo junto, que é para calcular o primeiro cheque, que ela quer que divide em dois, para o dia 27/05 e joga mais 15 dias 
para frente, que é para jogar mais 6% de juros.

COMENTÁRIO:

6292418855 22/04/2013 19:21:12 22/04/2013 19:22:20

        0 00:01:08 84293577 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON cobra de EDILBERTO pagamento: "você não me ajudou sexta-feira... Você não depositou nada lá pra mim". EDILBERTO 
diz que está tentando receber. MILTON fala que está lhe ajudando; que ligou em Matrinchã e "o cara" pagou. EDILBERTO diz que 
verá o que consegue. 

COMENTÁRIO:

6292418855 23/04/2013 08:13:58 23/04/2013 08:15:54

        0 00:01:56 6296634861 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MAURI PEREIRA MORAIS passa para EDILBERTO os dados de sua conta bancária no Banco do Brasil: Agência 1310, Conta 
Corrente: 12.250-5. EDILBERTO informa que será efetuado um depósito no valor de R$11.388,00 (onze mil, trezentos e oitenta e 
oito reais) a f im de complementar a quantia de R$2.492,00 (dois mil quatrocentos e noventa e dois reais) que já havia sido paga. 

COMENTÁRIO:

6292418855 23/04/2013 08:17:39 23/04/2013 08:19:23

        0 00:01:44 6296634861 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO liga novamente para MAURI PEREIRA MORAIS a f im de confirmar os dados da Agência Bancária: 1310-2. 

COMENTÁRIO:

6292418855 23/04/2013 08:53:25 23/04/2013 08:54:13

        0 00:00:48 6492795100 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pede para HNI verif icar com a amiga de ambos, uma lá que estava errado, que ele teve que trocar, entregar lá, pois 
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ele precisa receber hoje. HNI diz que irá ver com ela. EDILBERTO diz que é de vinte e um mil e pouco. HNI f ica de verificar. 
EDILBERTO agradece.

COMENTÁRIO:

6292418855 23/04/2013 09:47:46 23/04/2013 09:48:26

        0 00:00:40 85929833 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a Miller se sairá aquele pagamento está semana. Miller responde que um pouco sairá e que irá conversar 
pessoalmente com EDILBERTO.

COMENTÁRIO:

6292418855 23/04/2013 09:52:00 23/04/2013 09:52:42

        0 00:00:42 6496440170 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO conversa com PAULO e pergunta se este recebeu os cheques enviados. PAULO responde que sim, que os cheques 
acabaram de chegar em suas mãos e que emitirá o pedido agora. EDILBERTO solicita que cópia do pedido lhe seja encaminhado. 

COMENTÁRIO:

6292418855 23/04/2013 10:28:20 23/04/2013 10:29:54

        0 00:01:34 6182369797 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO conversa com RONALDO e pergunta se há alguma novidade. RONALDO responde que não e foi por isso que não 
ligou. RONALDO esclarece que ainda não falou com o DOUTOR e que o dia que falar liga... RONALDO esclarece que o 
procedimento a ser realizado (AUDITORIA - 10 anos para trás) será importante para a empresa de EDILBERTO. RONALDO 
salientou que só está na dependência do pessoal de Goiânia. A auditoria evitará que seja pedido conciliação bancária da 
empresa. EDILBERTO, segundo RONALDO, sobreviverá, f icará bem e tranquilo, fará aquele negócio e resolverá aquela outra 
situação. RONALDO assevera que já teve até comunicação interna na intranet deles ontem sobre o negócio de EDILBERT. 
RONALDO só está esperando para saber qual a comunicação...

COMENTÁRIO:

6292418855 23/04/2013 14:41:40 23/04/2013 14:46:22

        0 00:04:42 6291482463 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JÚNIOR - vizinho de chácara de DOVERLÂNDIA, conversa com EDILBERTO informando que já foi pregoeiro durante quatro anos 
em APARECIDA DE GOIÂNIA, tendo experiência com licitações e que só saiu porque entrou uma nova equipe. JÚNIOR quer que 
EDILBERTO dê uma olhada em seu Curriculum, pois não pode f icar parado. EDILBERTO pede que JÚNIOR vá até a J. MÉDICA 
conversar com ele na segunda-feira. EDILBERTO elogia a chácara de EDILBERTO. EDILBERTO salienta que tem uma fazenda na 
beira do Araguaia e que é para lá que ele gosta de ir mais...

COMENTÁRIO:

6292418855 23/04/2013 15:07:06 23/04/2013 15:10:25

        0 00:03:19 6284293577 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON avisa ao EDILBERTO que passou em PIRANHAS e que pediu de OTAIR (prefeito) o dinheiro de volta, com juros, pois 
parcerias desse jeito não lhe interessa (OTAIR não teria honrado o combinado). 

TRANSCRIÇÃO: M - Parceiro.
E - Fala jovem!
M - Passei aqui em Piranhas, viu?
 E  - Hum!
M - Ai falei pro veio que quero o dinheiro de vorta. Ai falei pra, oh, cê pode providenciar que parceria desse jeito num dá não. Ai 
ele falou assim não mas, pediu um medicamento lá quinta feira.  Eu falei, não o senhor  tá enganado. Ele falou ocê que ta 
enganado. Eu falei, rapaiz, num pediu nada não. Ai ele ligou pra irmã dele que faz o pedido. Ai a irmã dele falou pra ele, num foi 
do MILTON não, entendeu? Pediu de outro lugar. Ai  falei, oh, do mesmo jeito que o senhor foi lá, o senhor vai me passar 
bonitinho, eu confiei na conversa, o senhor é de idade, o senhor não é de mentira não. Ele, não, num tô mentindo não. Pois é 
então o senhor pega, nois vai calcular o juro e o senhor pode me passar o dinheiro. Ai ele, não, então eu vou te ligar. Se o 
senhor quiser lá na JMEDICA. Ele falou, eu tô sem tempo. Eu falei, então ocê me liga que eu venho cá resolver, eu vem pegar o 
dinheiro, entendeu? O trem  já ta enrolado, o veio num pede nada, já devolve o dinheiro pra nois, ai, entendeu?
E - Ele ta comprando  de quem?
M - Ele não falou de quem que ta comprando é a irmã  dele que compra né EDILBERTO, não é ele, entendeu, é a  irmã.
E - Hum  rum.
M - Se eu não me engano, se eu não me engano é da STOCK. Ele não falou o nome não, não cogitou o nome não, mas eu acho 
que é da STOCK.
E - Éeee... não tem esse negócio de coisa não é pegar o dinheiro memo.
M - Éeee...
E - depois  nois vamos ligar, falar, marcar pra ir lá buscar o dinheiro.
M - É lógico, mas eu já dexei... o gabinete dele tinha umas vinte pessoas. Eu falei prá ele o que foi combinado, o que é combinado 
não é caro, o senhor falou que ia combinar, o senhor tinha palavra  e não voltava  atrás. Ta vendo ai o que o senhor falou? e 
ainda o senhor falou que eu tava mentindo pro senhor, achando que tinha feito pedido cu'nois, num fez não. É eu achei que era, 
tal, nem tava sabendo. Ai ele falou pra mim, ocê num vem participar do pregão? Eu falei, de que jeito, essa bagunça  que tá 
OTAIR, acho melhor o dinheiro, entendeu? Ai ele f icou dele  ver direitinho e me ligar pra mim vim, entendeu?
E - Ah, cento.
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M - Vamo esperar pra mim ver.
E - Mas  de todo jeito,  daqui nois ligamos pra ele também.
M - É chegar ai amanhã nois liga pra ele, ta?
E - E lá na...na  o que que, ocê já ta voltando né?
M - Já tôoo, em Piranhas já.
E - Eeee o asfalto ai?
M - ah, o asfalto ta bão, cara, tem uns buraquinho, mas em vista da Goiás lá, o pessoal tá falando que aqui ta um tapete, mas tem 
uns buraquinho, mas não é tão não, entendeu? Agora  vou pegar uma estrada boa demais de Piranhas a Arenópolis mas, é..., 
tem uns buraquinhos, mas ta tampado, num ta loca aberto não, entendeu,?
E - Hum, hum..
M - Certo?  Tô indo  embora, amanhã  eu tô'i.
E - Tá bão, tchau.
M  - Falou, tchau.

COMENTÁRIO:

6292418855 23/04/2013 15:24:00 23/04/2013 15:25:09

        0 00:01:09 6492795100 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta ao CARLÃO se a nota já chegou para ele. CARLÃO responde que a LUCIENE falou que não tinha nenhuma 
nota de EDILBERTO lá... EDILBERTO confirma o telefone do ROMÁRIO: 3447-7010 ou 7070...

COMENTÁRIO:

6292418855 23/04/2013 16:33:14 23/04/2013 16:34:56

        0 00:01:42 96374590 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO indaga a HNI se este já mandou o menino a pegar a cópia de um documento ("ACRT"). HNI responde que sim, já está 
a caminho, como também que o trem vai ser bom demais. HNI vai ver se pega o trem para o EDILBERTO lá amanhã...

COMENTÁRIO:

6292418855 23/04/2013 17:34:05 23/04/2013 17:34:52

        0 00:00:47 6291471300 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI indaga ao EDILBERTO se ele pode retirar a comissão dele (HNI) referente ao pagamentos de obrigações antigas da Santa 
Casa... [Ligação termina sem a resposta do EDILBERTO|].

COMENTÁRIO:

6292418855 23/04/2013 18:04:34 23/04/2013 18:05:56

        0 00:01:22 6291588954 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EZEQUIAS retorna ligação de EDILBERTO. EDILBERTO pergunta EZEQUIAS se este não irá pegar um punhado de coisa boa que 
tem para ele. EZEQUIAS salienta que dará um jeito de passar por lá depois de amanhã, pois está em trânsito...

COMENTÁRIO:

6292418855 24/04/2013 10:21:55 24/04/2013 10:22:51

        0 00:00:56 84733700 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI avisa EDILBERTO que o cheque está pronto desde ontem, porém não enviou porque o FLÁVIO já tinha saído, que se 
EDILBERTO quiser, pode mandar buscar. EDILBERTO pergunta o MNI decidiu sobre o vidro. MNI diz que o FLÁVIO ainda não lhe 
passou a metragem, que vai pegar com ele.

COMENTÁRIO:

6292418855 24/04/2013 10:24:44 24/04/2013 10:27:00

        0 00:02:16 99749431 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a POLIANA se o EDUARDO foi mandado embora. POLIANA fala que ele não faz mais parte do grupo de 
funcionários, que e a PATRÍCIA CUNHA que vai f icar no lugar dele no comercial, mas que ela está de férias. EDILBERTO pergunta 
se ninguém vai mexer com ele lá na Santa Casa, pois lá ele tem exclusividade. POLIANA diz que continua normal, que só mudou 
para resolver alguma coisa interna. EDILBERTO fala que lá está tudo certinho para ninguém lhe perturbar.

COMENTÁRIO:

6292418855 24/04/2013 10:29:30 24/04/2013 10:30:04

        0 00:00:34 92275467 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI confirma se EDILBERTO está na f irma e diz que está indo lá.

COMENTÁRIO:

6292418855 24/04/2013 11:32:42 24/04/2013 11:34:49

        0 00:02:07 6492795100 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO avisa a HNI (CARLOS?!) que o MILTON não tinha passado ontem para ela, passou hoje. EDILBERTO pergunta se o 

homem está em Goiânia. HNI responde que ele veio hoje para Goiânia. EDILBERTO supõe que já está autorizado (pagamento). HNI 
salienta que não sabe é se vai ter grana, pois pagarão os funcionários hoje ou amanhã. EDILBERTO assevera que tinha dinheiro. 
HNI esclarece que teria de fazer transferência de um banco para outro, da CAIXA para o BANCO do BRASIL. HNI disse que da 
CAIXA ainda não foi liberado senha e que o dinheiro do BANCO do BRASIL é para pagar o pessoal...

COMENTÁRIO:

6292418855 24/04/2013 11:40:49 24/04/2013 11:46:28

        0 00:05:39 6692311961 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO da J. MÉDICA avisa ao AURÉLIO que o MILTON esteve em na cidade de AURÉLIO. AURÉLIO salienta que o MILTON foi 
lá e que negociou tudo direitinho. AURÉLIO reclama do valor de medicamentos que foram encaminhados, pois o município é 
pequeno. AURÉLIO assevera que a quantidade é grande, o município não teria condições de pagar. AURÉLIO esclarece que o 
"FTM" está todo comprometido com outras dívidas e que os recursos deverão ser da Saúde. AURÉLIO assevera que a TÉCNICA 
DE SAÚDE está afastada por problemas de saúde e que o MILTON deveria ter informado melhor sobre as contas que poderiam 
pagar os medicamentos. AURÉLIO reclama que MILTON pisou na bola com eles. AURÉLIO deixa claro que tem muito estoque sem 
necessidade. AURÉLIO orienta EDILBERTO a puxar a orelha de MILTON. AURÉLIO fala que o MUNICÍPIO tem até medicamentos 
para serem utilizados em UTI, sem que o município disponha de UTI. 

COMENTÁRIO:

6292418855 24/04/2013 11:47:54 24/04/2013 11:55:02

        0 00:07:08 6692311961 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON conversa com o AURÉLIO. MILTON salienta que o MILTON não estava com o EMERSON e a HILCA na reunião que foi 
realizada no MUNICÍPIO ontem. AURÉLIO esclarece que o MILTON combinou de ir lá e padronizar os medicamentos e verificar os 
valores a serem gastos por mês pelo MUNICÍPIO e que isso não foi feito. MILTON disse que o dia que esteve na PREFEITURA 
ninguém o atendeu. MILTON disse que atendeu os pedidos da DERIANA e da HILCA. MILTON esclarece que orientou a HILCA, 
repassando os procedimento a serem adotados. MILTON se compromete a trocar os medicamentos vencidos. MILTON disse que 
f icou estabelecido que só atenderá a lista assinada pela HILCA. AURÉLIO disse que foi ajudado pelo grupo de MILTON e que 
também o ajudou. MILTON deixou claro que a lista atendida foi repassada antes de AURÉLIO tomar posse. AURÉLIO assevera 
que a crise f inanceira do MUNICÍPIO está grande. AURÉLIO pede que MILTON oriente a menina como fazer. MILTON é 
contundente ao afirmar que sobre o pagamento não problema: se não tiver condições de pagar 100 paga 50... AURÉLIO virá a 
Goiânia e conversará pessoalmente com MILTON.

COMENTÁRIO:

6292418855 24/04/2013 12:16:55 24/04/2013 12:18:19

        0 00:01:24 6692311961 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pede ao MAURÍCIO que fale para o ARTHUR ou para o AURÉLIO que, tendo dúvida sobre a fonte de pagamento de 
medicamentos, é para qualquer um deles ligar que a orientação será dada.

COMENTÁRIO:

6292418855 24/04/2013 12:20:45 24/04/2013 12:23:34

        0 00:02:49 96374590 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO reclama ao DANILO que vieram duas guias de recolhimento para ele pagar. EDILBERTO discorda que existam as 
duas guias e assevera que tem alguma coisa errada com o pessoal de DANILO. EDILBERTO assevera que o pessoal de DANILO 
não pode mandar isso assim para ele agora. DANILO responde que foi ele quem mandou as guias e se alguma já foi paga, irá à 
Receita e pedirá a devida baixa...

COMENTÁRIO:

6292418855 24/04/2013 12:32:55 24/04/2013 12:34:23

        0 00:01:28 6281314091 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta ao EDILBERTO se este VCP 406, 407, 408... EDILBERTO responde que não e que isto é muito complicado... Alguém 
está vendido tais medicamentos para HNI. EDILBERTO disse que  o preço de R$ 160,00 é caríssimo e que o produto não sai 
assim não...

COMENTÁRIO:

6292418855 24/04/2013 14:16:15 24/04/2013 14:17:46

        0 00:01:31 6284904545 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDLBERTO X JANDUHY - Empréstimo.

TRANSCRIÇÃO: JANDUHY - Fala EDILBERTO.
EDILBERTO - Fala seu JANDUHY.
JANDUHY - Tudo bem?
EDILBERTO - Uai, na luta aqui meu amigo, vai levando aqui oh.
JANDUHY - Então, tá bom. 
EDILBERTO - E aí, cê viu alguma coisa?
JANDUHY - Uai, deixa eu te falá, eu tô arrumano aqui, uma parte aqui, o menino vai organizá aqui pra mim, três de vinte, viu? pra 
f icá bom, viu? depois pessoalmente eu te falo como é que é. 
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EDILBERTO - Como é, que é o negócio?
JANDUHY - Três de vinte, eu vô organizá aqui, o menino tá fazeno o empréstimo aqui, 
EDILBERTO - Ah.
JANDUHY - Aí eu te falo como é que é, direitinho pessoalmente, tá bom?
EDILBERTO - Tá, cê tá vino que dia aqui?
JANDUHY - Eu acho que essa semana eu num vô aí não, porque a semana passada eu fui duas vez aí
EDILBERTO - Unh, hum.
JANDUHY - E o MILTON? teve aqui, eu enrolei o meu serviço aqui mais do que tudo, mais se eu fô, manhã, eu não posso ir não, 
que, se eu fô sexta eu te ligo, mais num tem nada previsto não. 
EDILBERTO - Não, mais tá...
JANDUHY - É, que eu vivo viajano demais.
EDILBERTO - Anh, eu viajo amanhã, eu vô tá aqui na segunda só.
JANDUHY - Segunda né?
EDILBERTO - É.
JANDUHY - Então tá, semana que vem, eu acho que eu tenho um compromisso aí, eu acho que é terça ou quarta, eu te falo, tô 
sem minha agenda.  
EDILBERTO - ...
JANDUHY - Tô no meio do mato aqui.
EDILBERTO - Falou meu amigo. 
JANDUHY - Tá bom meu f ilho?
EDILBERTO - Brigado.
JANDUHY - Aí, eu falo, pro, brigado viu EDILBERTO, f ique com Deus.
EDILBERTO - Tá.
JANDUHY - Tchau.
EDILBERTO - Tchau.
<CHAMADA ENCERRADA>

COMENTÁRIO:

6292418855 24/04/2013 14:19:40 24/04/2013 14:20:41

        0 00:01:01 6492795100 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta ao CARLOS se este olhou lá. CARLOS responde que amanhã dará certo, pois o OMAR ligou falando que é 
para amanhã. CARLOS pede que EDILBERTO ligue no dia seguinte pela manhã - 8h, que até meio dia dará um jeito de pagar.

COMENTÁRIO:

6292418855 24/04/2013 14:21:25 24/04/2013 14:23:09

        0 00:01:44 6198286197 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RONALDO avisa ao EDILBERTO que está mais feliz do que ontem e informa que teve andamento no processo de EDILBERTO, 
pois isso EDILBERTO também ficará mais feliz. RONALDO esclarece que o DOUTOR disse que o processo está na beira da 
liberação aqui de Goiânia. 

COMENTÁRIO:

6292418855 24/04/2013 14:24:54 24/04/2013 14:26:26

        0 00:01:32 85929833 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta ao "MILLER" se até amanhã sai algum pagamento. "MILLER" responde que THIAGO está em um congresso 
sobre saúde em Caldas Novas e que o pagamento depende do retorno de THIAGO. "MILLER" entende que uma parte deverá ser 
liberada nos próximos dias...

COMENTÁRIO:

6292418855 24/04/2013 14:28:05 24/04/2013 14:30:22

        0 00:02:17 6299718857 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO informa ao AFONSO que está com o JÚNIOR e que o ANTÔNIO está cobrando R$ 14.000,00 do cheque de AFONSO. 
AFONSO responde que o PREGÃO foi realizado ontem lá e que está no aguardo da homologação. EDILBERTO pergunta quem 
ganhou o PREGÃO. AFONSO responde que um ganhou uma parte, outro ganhou outra e que comprarão dele (AFONSO).  
EDILBERTO cobra uma posição mais clara de AFONSO sobre o resgate do cheque. AFONSO entende que está chegando na reta 
f inal para acertar. AFONSO entende que até a semana que vem deverá resolver o cheque. EDILBERTO pede que AFONSO 
resolva a questão até a semana que vem. 

COMENTÁRIO:

6292418855 24/04/2013 15:04:48 24/04/2013 15:05:36

        0 00:00:48 84036790 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta se FERNANDO foi lá. Este fala que vai pegar amanhã cedo. EDILBERTO indaga se vai dar certo. FERNANDO 
diz que sim, que amanhã cedo ele liga. EDILBERTO avisa que amanhã depois do almoço irá viajar.
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COMENTÁRIO:

6292418855 24/04/2013 15:46:39 24/04/2013 15:48:38

        0 00:01:59 6281465888 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a HNI que ligou na Santa Casa questionando se teve algum pagamento para eles. Falou que LEO (da Santa Casa) 
lhe disse que não iriam pagar porque teve um problema. HNI diz que eles só pegam assinatura, mas não assinam a outra via. 

COMENTÁRIO:

6292418855 24/04/2013 16:45:03 24/04/2013 16:47:14

        0 00:02:11 6292177116 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: "OSNIR?" diz que conversou com assessor de vereador de Caiapônia, que ele que o procurou questionando se era amigo do 
"rapaz" da JMédica; diz que quer realizar compra (superfaturada) de remédios para referido município; fala que repassará 
telefone de EDILBERTO para "organizarem". EDILBERTO demonstra interesse na proposta e pede contato pessoal.

COMENTÁRIO:

6292418855 24/04/2013 17:06:48 24/04/2013 17:08:19

        0 00:01:31 98528786 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz a EDILBERTO que está dando certo, "melhor do que aquela outra", que EDILBERTO terá que aguardar mais uns dois dias; 
fala sobre outra lista (no valor maior) que "não precisa passar, que ela não sabe de nada não". EDILBERTO diz que f icará quieto. 
HNI diz que acha que até "sexta?" consegue liberar "aquele outro"; fala que o "menor" consegue liberar de sexta para segunda e 
que dentro de 15 dias sai tudo. 

COMENTÁRIO:

6292418855 24/04/2013 17:30:43 24/04/2013 17:32:02

        0 00:01:19 96374590 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO questiona a DANILO se o alvará da ANVISA do Prohospital não está vencido. DANILO acha que não. Combinam de 
se encontrar no dia seguinte às 08h30. DANILO diz que f ica estressado com o pessoal da Prefeitura. 

COMENTÁRIO:

6292418855 24/04/2013 17:35:47 24/04/2013 17:36:17

        0 00:00:30 98528786 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a "HAROLDO?" se aquele negócio da Prohospital "tá lá no meio". HAROLDO diz que vai tudo junto.  

COMENTÁRIO:

6292418855 24/04/2013 18:13:40 24/04/2013 18:14:13

        0 00:00:33 84175584 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO questiona a HNI sobre  o documento de um parente seu. HNI diz que vai falar com "RANU?" e lhe conta.  

COMENTÁRIO:

6292418855 24/04/2013 18:20:38 24/04/2013 18:21:38

        0 00:01:00 6198286197 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz a EDILBERTO que assim que tiver posição lhe dará resposta (amanhã). EDILBERTO diz que viajará e que pode haver 
interferência no sinal. HNI diz que enviará mensagem 

COMENTÁRIO:

6292418855 25/04/2013 08:30:22 25/04/2013 08:31:11

        0 00:00:49 6493130072 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz a EDILBERTO que irá ao seu encontro na empresa. TOMAZ diz que aguardará até às 11h30, pois viajará, diz que MILTON 
irá ao seu encontro também. 

COMENTÁRIO:

6292418855 25/04/2013 08:32:23 25/04/2013 08:33:12

        0 00:00:49 98528786 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO questiona ao Sr. LUCAS se deu certo "o pequeno". Sr. LUCAS diz que não, que irão remanejar para ele e tentará 
fazer até amanhã; diz que está "caminhando", que vai sair "aqueles" primeiro e "o outro", dentro de uma semana e meia. 

COMENTÁRIO:

6292418855 25/04/2013 08:59:01 25/04/2013 09:00:10

        0 00:01:09 92068165 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz que DANILO quer cópia dos documentos dos veículos, diz que são duas caminhonetes, um carro (de uso da 
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esposa) e outro (de uso do f ilho, provavelmente), para colocar no imposto de renda. 

COMENTÁRIO:

6292418855 25/04/2013 09:01:58 25/04/2013 09:02:47

        0 00:00:49 84036790 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a FERNANDO se deu certo. FERNANDO fala que está indo lá pegar, que foi feita uma simulação lá e já vai 
passar para pegar, que passa na firma para entregar para EDILBERTO. Este fala que depois do almoço não estará lá.

COMENTÁRIO:

6292418855 25/04/2013 09:35:12 25/04/2013 09:35:51

        0 00:00:39 6198286197 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta se RONALDO falou com o doutor. Este diz que não, que está saindo agora de casa, que depois liga.

COMENTÁRIO:

6292418855 25/04/2013 10:30:22 25/04/2013 10:31:15

        0 00:00:53 84036790 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: FERNANDO fala a EDILBERTO que está saindo do escritório, que está indo lá.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 25/04/2013 10:35:40 25/04/2013 10:39:12

        0 00:03:32 6281314091 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (JÚNIOR?)  comenta com EDILBERTO que alguém ficou bravo com eles por causa daquele negócio. Que falou para mulher 
não falar nada, que aquilo era negócio deles, que chegou a brigar ontem por causa disso. EDILBERTO fala que esse "troço do 
ANTÔNIO" é complicado. HNI fala que esses dias pagou quase R$ 30.000,00 de juros, que vai dar mais de R$ 50.000,00 esse 
trem de novo lá, que antes era mais barato, que depois subiu o juro, que antes ele fazia 2%, que agora é 2,5%. EDILBERTO fica 
reclamando. HNI comenta que vai vender algumas coisas, que ele e seu irmão não terão desconto, que qualquer coisa ele não 
paga, que ele tem o cheque dele. EDILBERTO fala que depois HNI susta o cheque. HNI fala que vai pagar, que não vai fazer nada 
disso não. EDILBERTO fala sobre cheque de R$ 8.000,00, que depois se vira para pagar ele. EDILBERTO fala para deixar 
acontecer para ver o que vai dar. HNI fala que depositou lá ontem. EDILBERTO fala que segunda eles resolvem sobre isso.

COMENTÁRIO:

6292418855 25/04/2013 10:48:57 25/04/2013 10:52:01

        0 00:03:04 6284293577 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta onde MILTON está, que o ROMÁRIO está lá com ele. MILTON diz que está saindo do hospital e vai para lá. 
EDILBERTO fala que ROMÁRIO está lá com a relação, que o valor é R$ 44.000,00. MILTON fala que está errado. MILTON diz para 
EDILBERTO falar para ele que vai revisar a lista, que na segunda ele pode buscar os itens. MILTON passa a falar com ROMÁRIO 
e diz que o CEBOLA ligou e tem uns itens que acabou, que este pediu para ROMÁRIO ver a possibilidade de uma ambulância 
pegar estes amanhã. ROMÁRIO sugere ele mesmo levar. MILTON diz que aí ele teria que esperar um pouco, que amanhã a 
ambulância pega. Ligação cai.

COMENTÁRIO:

6292418855 25/04/2013 10:55:51 25/04/2013 11:02:44

        0 00:06:53 6285022798 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pede para EDILBERTO fala para ROMÁRIO que já está a caminho da JMédica, que é para ele esperar, que aí já fala os 
itens que estão faltando. ROMÁRIO passa a falar com MILTON e diz que amanhã manda pegar a mercadoria, pois já vai ter que 
levar material elétrico, que não quer que aquela van que carrega gente vá buscar remédio. MILTON fala que ele não é culpado. 
Falam sobre a van. ROMÁRIO diz que MILTON vai ter que levar os remédios. MILTON diz que só pode na segunda, que amanhã 
ROMÁRIO pede para pegar o que está precisando com urgência. ROMÁRIO concorda, mas que isso é exceção. Falam sobre 
erro de digitação em quantidade e valores da relação de pedido. MILTON fala que obedece  aos preços do pregão. ROMÁRIO fala 
que não vai cortar nada nesta lista. MILTON diz que precisa conversar pessoalmente a respeito da máquina, que está precisando 
da máquina. ROMÁRIO diz que não tem dinheiro para pagar, que tem que fazer um pregão daquelas "horas". MILTON diz que lá é 
umas 20 horas, que já tem mais de 4 meses que está esperando isso. ROMÁRIO fala que vai liberar com uma condição, de que 
não vai pagar alguém agora, que tem que fazer o pregão, que vai liberar as 20 horas, que vai chegar lá e conversar com o 
JAIRO. MILTON diz que o JAIRO ficou de ligar para saber se ROMÁRIO tinha autorizado. ROMÁRIO fala para MILTON dizer a ele 
para ligar para ele (ROMÁRIO) para explicar como vai ser o pagamento.  

COMENTÁRIO:

6292418855 25/04/2013 11:07:48 25/04/2013 11:12:08

        0 00:04:20 6285022798 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz para MILTON que estar conversando com ROMÁRIO e este quer que faça o pregão dele de imediato. MILTON diz 
que o negócio do ROMÁRIO já estar providenciado. EDILBERTO diz que está precisando de arrumar a conta do titular e não dá 
tendo jeito, e sem isso ai não tem como comprar. MILTON diz que a face já estar bem adiantada. EDILBERTO diz que o ROMÁRIO 
quer que publique agora e já para marcar de imediato. MILTON diz que "você sabe EDILBERTO, que vai falar por telefone mais 
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você sabe. Que não pode deixar encavalar as coisas para deixar empetecar né primo" e cita como exemplo LUZIÂNIA, 
ARAGARÇAS dia 10 e "não pode fazer isso ai,  se f izer isso ai estar pedindo a minha sentença.", e pede para enrolar um 
pouquinho para o TOMAZ colocar lá pelo dia 14, para dá tempo do tanto de planilha que tem que fazer, e hoje tem que deixar 
CARMO DO RIO VERDE, LUZIÂNIA e ARAGUAPAZ  prontos. EDILBERTO pede para esperar um pouquinho.

MILTON x ROMÁRIO: ROMÁRIO pede para MILTON não enrolar, porque já conversou com o TOMAZ e este disse que estar tudo 
certo para soltar o pregão para o próximo. MILTON diz que não estar enrolando. ROMÁRIO diz que cobrou do TOMAZ  este f icou 
"brabo comigo" e disse que o problema chama-se MILTON, ai ROMÁRIO diz "não, vou desbloquear esse trem agora". MILTON 
pergunta "porque chama-se MILTON.". ROMÁRIO pergunta  por que ele (MILTON) mandou segurar o negócio. MILTON diz que vai 
sentar com o TOMAZ numa reunião e ai vai pedir para por a data para publicar pronto e acabou. ROMÁRIO pergunta data de 
quando. MILTON diz que a abertura vai ser dia 12. ROMÁRIO diz não, ai demora e já está pronto. MILTON explica que tem 8 dias 
úteis depois que publica para lançar o edital. MILTON diz que se publicar amanhã vai dá dia 12. ROMÁRIO diz que vai mandar 
publicar amanhã, que contratou o cara e este está lá dentro da assessoria, e que está cobrando do cara.

COMENTÁRIO:

6292418855 25/04/2013 12:20:04 25/04/2013 12:20:37

        0 00:00:33 96851672 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO liga para RONALDO. RONALDO salienta para EDILBERTO que não pode falar muito não em decorrência do local onde 
ele está e se compromete a retornar a ligação...

COMENTÁRIO:

6292418855 25/04/2013 12:46:50 25/04/2013 12:48:10

        0 00:01:20 96374590 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO questiona a HNI se ele pegou o documento. HNI diz que pegará às 14 horas. EDILBERTO diz que precisa "desse 
negócio" hoje, porque tem uma concorrência que "já tá organizando para ir amanhã".   

COMENTÁRIO:

6292418855 28/04/2013 21:02:53 28/04/2013 21:07:37

        0 00:04:44 6232772292 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO questiona se a concorrência amanhã é em Carmo do Rio Verde. MILTON confirma, diz que "parece" que o LUCAS 
vai, que a BioMed de Ceres vai, uma empresa Dental Jobs (de Goianésia) que pegou o edital, o pessoal do Ideal e a Viva 
Medicamentos. MILTON diz que vai mais cedo para retirar certidão municipal. EDILBERTO questiona se "o menino" irá arcar com 
metade da despesa. MILTON diz que o certo é arcar, fala que não pegou dinheiro para alimentação, só para combustível. Diz que 
ele (VANDERLEY ??), o ligou para ver sobre carta convite de Aloândia, diz que deixou "uns controlados" lá, que "deu uns 8 mil e 
a carta convite deu 150".

COMENTÁRIO:

6292418855 29/04/2013 07:43:01 29/04/2013 07:43:55

        0 00:00:54 6296374590 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz BETIM está em casa. HNI diz está na Prefeitura e precisa dele para buscar um alvará. 

COMENTÁRIO:

6292418855 29/04/2013 10:05:02 29/04/2013 10:06:31

        0 00:01:29 81713321 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ANTÔNIO informa a EDILBERTO sobre o vencimento de um boleto com trinta dias de faturamento. EDILBERTO responde que é só 
entrar dinheiro para pagar, pois eles estavam juntando recursos para quitação. EDILBERTO orienta ANTÔNIO a ligar no 
FINANCEIRO para cobrar, após chegar de ANÁPOLIS...  

COMENTÁRIO:

6292418855 29/04/2013 10:07:29 29/04/2013 10:09:48

        0 00:02:19 84222006 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO conversa com THAIGO (GOIANIRA). EDILBERTO informa que parece que o MULLER virá aqui hoje. THIAGO, que está 
numa reunião com o secretariado, salienta ao EDILBERTO que as notas emitidas por este estão erradas, pois mandou em nome 
da J. MÉDICA. EDILBERTO esclarece tratar-se de MANDADO DE SEGURANÇA e que, assim, pode-se comprar de qualquer um. 
THIAGO responde que irá conversar de novo com sua advogada. EDILBERTO pergunta se aqueles outros serão pagos hoje. 
THIAGO responde que hoje mesmo estava olhando e que fará ainda hoje o acerto. THIAGO pede ao EDIBERTO que olhe os 
medicamentos que estão vencendo. EDILBERTO esclarece que a ele que pode ficar tranquilo que todos serão trocados, 
dispondo, inclusive, a assinar uma carta para THIAGO. THIAGO responde que só a palavra de EDILBERTO é suficiente. 

COMENTÁRIO:

6292418855 29/04/2013 10:10:25 29/04/2013 10:11:50

        0 00:01:25 84054872 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta ao TOMAZ se em MANDADO DE SEGURANÇA necessita de contrato, pois ele vendeu para GOIANIRA. 
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TOMAZ esclarece que é emergencial e que não precisa, pode comprar de qualquer um. 

COMENTÁRIO:

6292418855 29/04/2013 10:24:46 29/04/2013 10:26:00

        0 00:01:14 6182369797 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO avisa a HNI (RONALDO?!) que nada até agora. RONALDO esclarece que ainda não falou com o DOUTOR e que está 
aguardando o posicionamento deste... 

COMENTÁRIO:

6292418855 29/04/2013 10:32:12 29/04/2013 10:33:10

        0 00:00:58 84222006 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala a TIAGO que aquele lá é emergencial, que é mandado de segurança, aqueles negócios da JMédica. TIAGO 
comenta que eles perguntaram e mandaram trocar a nota, que não tinha contrato com a JMédica, que quando chegar lá mais 
tarde vai falar com eles e retorna para EDILBERTO. Este esclarece que falou com seu advogado e este disse que era 
emergencial, que é mandado de segurança, que não tem nada a ver.

COMENTÁRIO:

6292418855 29/04/2013 10:56:07 29/04/2013 10:58:09

        0 00:02:02 85104110 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a HNI se aqueles cheques ele não desconta. HNI responde que tem um que está quase vencendo. 
EDILBERTO fala que a HNI que este tem que mandar os cheques para ele. EDILBERTO indaga o que tem de duplicatas lá. HNI 
esclarece que tem R$ 73.000,00 registrado. EDILBERTO pede que HNI olhe o que é bom, certamente para efetuar desconto 
bancário...

COMENTÁRIO:

6292418855 29/04/2013 11:22:52 29/04/2013 11:23:52

        0 00:01:00 6198286197 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RONALDO informa ao EDILBERTO que o processamento de conclusão deste está em andamento e pergunta sobre os 
parcelamentos, se estão tudo redondinho. EDILBERTO responde que sim... RONALDO afirma que mais terá mais notícias e que, 
então, entrará em contato para avisar EDILBERTO.

COMENTÁRIO:

6292418855 29/04/2013 11:44:00 29/04/2013 11:45:44

        0 00:01:44 6296374590 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI avisa ao EDILBERTO que liga daqui uns dez minutos, pois está na PREFEITURA. EDILBERTO salienta que ligou no escritório e 
que a menina informou que HNI estava no celular. HNI esclarece que está correndo do povo em razão de declaração do imposto 
de renda, para se dedicar ao negócio do ALVARÁ. EDILBERTO fala que sobre o negócio de BRASÍLIA, o cara [RONALDO] 
perguntou se estava tudo em dia e que e a resposta foi que sim, contudo não está. HNI fala para EDILBERTO que assim que 
chegar lá (escritório?!). retorna a ligação.

COMENTÁRIO:

6292418855 29/04/2013 11:45:57 29/04/2013 11:50:25

        0 00:04:28 6282980008 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO conversa com o FÁBIO sobre o ESMAR - ex-sócio de FÁBIO, pois necessita encontrar o paradeiro dele. EDILBERTO 
salienta que entregará o caso para a POLÍCA, por estelionato (pendenga sobre serviço contratado). FÁBIO esclarece que teve 
sérios problemas com ele, tendo sido até ameaçado por ele. envolvendo membros da família de FÁBIO. EDILBETO pede ao FÁBIO 
o endereço de ESMAR, para representar este na POLÍCIA. FÁBIO responde que tem uma pessoa que pode saber e se prontifica 
a olhar. EDILBERTO confirma o telefone de FÁBIO: 8174-4194 - 8298-0008...

COMENTÁRIO:

6292418855 29/04/2013 11:50:42 29/04/2013 11:52:16

        0 00:01:34 6236231150 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (de uma agência bancária?!) informa ao EDILBERTO que liberou R$ 55.000,00 de duplicatas. HNI irá ao encontro de 
EDILBERTO para resolverem a questão...

COMENTÁRIO:

6292418855 29/04/2013 14:00:31 29/04/2013 14:01:24

        0 00:00:53 84222006 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta ao THIAGO se este olhou aquele negócio, nota... THIAGO salienta que está em Goiânia e que quando ele for 
entregar uma cadeira de rodas olhará, perguntará. EDILBERTO pergunta se hoje foram pagamentos. THIAGO entende que sim e 
que passará por e-mail...
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COMENTÁRIO:

6292418855 29/04/2013 14:23:23 29/04/2013 14:24:26

        0 00:01:03 98528786 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a HNI se o processo andou. HNI responde que sim, os dois processos, que tudo se resolverá até o f inal do 
mês... EDILBERTO salienta que não quer mexer com aqueles bichos não. HNI fala: "pode f icar quietinho..."

COMENTÁRIO:

6292418855 29/04/2013 14:57:21 29/04/2013 14:58:31

        0 00:01:10 6292064149 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI pergunta ao EDILBERTO se a licença da prefeitura e da AMMA sairão, pois o MILTON necessitava  desses documentos para 
participar de licitações e os mesmos não chegaram lá... EDILBERTO responde que vai falar com o MILTON. 

COMENTÁRIO:

6292418855 29/04/2013 15:13:12 29/04/2013 15:15:18

        0 00:02:06 96374590 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta ao contador DANILO sobre o pagamento do "CPSL", se é todo mês. DANILO responde que sim: trinta de 
cada mês. EDILBERTO indaga pelo aparecimento de trimestre na guia. EDILBERTO cobra o parcelamento disso. EDILBETO teme 
que ele seja desclassif icado em CARMO DO RIO VERDE...

COMENTÁRIO:

6292418855 29/04/2013 17:05:36 29/04/2013 17:10:09

        0 00:04:33 6436383143 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ILKA de ARAGARÇAS pede para falar com MILTON, pois mandou uma lista de medicamentos para o e-mail deste. EDILBERTO 
informa que MILTON está em CARMO DO RIO VERDE participando de uma licitação. EDILBERTO pede que a lista seja repassada 
para a CLÁUDIA a f im de que os medicamentos sejam providenciados para entrega amanhã. CLÁUDIA repassa seu e-mail: 
cdgoncalves2@hotmail.com - ILKA mandará produtos para troca e uma lista de compra. 

COMENTÁRIO:

6292418855 29/04/2013 18:01:10 29/04/2013 18:02:08

        0 00:00:58 6292068165 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO pergunta a "EDILBERTINHO" se este ainda irá na f irma e salienta que o pessoal de INDIARA pegará um negócio lá. 
"EDILBERTINHO" responde que já está chegando...

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 29/04/2013 19:11:57 29/04/2013 19:13:53

        0 00:01:56 6292864351 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta ao EDILBERTO se a JACIARA irá para a empresa cedo, para verem a planilha de LUZIÂNIA, a f im de bolarem 
uma estratégia. MILTON fala que LUZIÂNIA são três pregões. MILTON quer uma estratégia num dos materiais para espantar o 
pessoal do medicamento e que qualquer coisa liga para o FAUSTO e prorroga o do dia 07. EDILBERTO pergunta se deu tudo 
certo lá (CARMO DO RIO VERDE?!). MILTON responde que sim e volta a falar sobre o caso de LUZIÂNIA e pede que JACIARA 
deixa um tempo livre para verem isso para não dar nenhum problema.

COMENTÁRIO:

6292418855 29/04/2013 19:23:29 29/04/2013 19:24:25

        0 00:00:56 6284293577 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CHAMADA DUPLICADA

TRANSCRIÇÃO: MILTON pede para o EDILBERTO ligar para o LUCAS da "LA VIDAL" solicitando que ele ligue no telefone n.º 8429-3577. 
EDILBERTO esclarece que não é fácil falar com o LUCAS e que só tem o telefone antigo dele...

COMENTÁRIO:

6292418855 29/04/2013 19:25:29 29/04/2013 19:27:09

        0 00:01:40 84615000 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO conversa com o LUCAS sobre a situação de LUZIÂNIA, como está. LUCAS responde que mais ou menos e pergunta 
por quê. EDILBERTO indaga que necessitam conversar sobre o assunto e pede que o LUCAS ligue no celular de MILTON. LUCAS 
sugere que encontrem na f irma de EDILBERTO, às 9h, pois virá para GOIÂNIA. 

COMENTÁRIO:

6292418855 29/04/2013 19:28:03 29/04/2013 19:28:40

        0 00:00:37 6284293577 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO avisa para o MILTON que o LUCAS estará na f irma amanhã às 9h para conversar (Caso LUZIÂNIA).
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COMENTÁRIO:

6292418855 29/04/2013 19:28:55 29/04/2013 19:29:42

        0 00:00:47 6284293577 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO volta a avisar ao MILTON que o LUCAS estará na empresa amanhã às 9h para conversarem, pois virá a Goiânia 
resolver algo. MILTON não escuta EDILBERTO...

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 29/04/2013 19:31:02 29/04/2013 19:31:38

        0 00:00:36 6284293577 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO avisa ao MILTON que o LUCAS estará na f irma amanhã às 9h, pois virá a GOIÂNIA resolver um negócio. MILTON 
responde: "beleza"...

COMENTÁRIO:

6292418855 30/04/2013 08:33:25 30/04/2013 08:35:53

        0 00:02:28 6696464310 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a HERMES se o pessoal vai pagar alguma coisa, que não saiu nada. HERMES comenta que alguém falou 
que iria dar previsão. EDILBERTO fala que alguém disse que queria devolver mercadoria, que agora não tem jeito de cancelar a 
nota. EDILBERTO assevera que a ILCA está indo lá hoje, que está trazendo um pouco de mercadoria para trocar, que não foi 
pago nenhum centavo. EDILBERTO comenta sobre alguém ter reclamado que mandou muita mercadoria, que até hoje não 
pagaram. EDILBERTO fala que a princípio eles não sabiam qual nota poderia pagar.

COMENTÁRIO:

6292418855 30/04/2013 08:37:50 30/04/2013 08:39:29

        0 00:01:39 6499577747 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta se hoje tem como UILMER lhe ajudar. UILMER diz que pode olhar lá, que o que puder fazer para ajudar. 
UILMER pergunta se faltou pouco. EDILBERTO responde que pagou uma parte, mas que tem mais um pouquinho lá e indaga se é 
o MÁRCIO que olha lá. UILMER diz que é ele, o MÁRCIO ou o BAIANO. UILMER comenta que se não pagar hoje, quinta é certeza.

COMENTÁRIO:

6292418855 30/04/2013 10:32:24 30/04/2013 10:34:59

        0 00:02:35 84222006 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a TIAGO se ele resolveu aquele negócio da JMédica. TIAGO fala que está conversando com ela agora, que 
se as notas for do "social", vai ter que trocar, que aí não é mandado de segurança, que aí compra se quiser, que aí vai ter que 
mudar, que vai na Secretaria pegar todos os mandados de segurança que ele tem, para pegar os documentos e vai anexar junto. 
EDILBERTO pergunta se TIAGO vai liberar alguma coisa para eles hoje. TIAGO fala que já está passando, que o problema é a 
burocracia do dia a dia, que já passou, que só falta empenhar. TIAGO reafirma que não será mandado de segurança se for 
"social".

COMENTÁRIO:

6292418855 30/04/2013 10:52:26 30/04/2013 10:53:10

        0 00:00:44 6692311961 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO liga para AURÉLIO, mas este pede para EDILBERTO retornar ligação após 10 minutos.

COMENTÁRIO:

6292418855 30/04/2013 11:03:31 30/04/2013 11:06:29

        0 00:02:58 6499577747 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz a UILMER que está precisando que este o ajude a fazer o pagamento de suas notas, que precisa de pagar um 
imposto sem falta. UILMER pergunta quanto está faltando. MILTON fala que R$ 62.216, 12, que é uma nota de R$ 33.821,93, R$ 6. 
629,98,  R$ 12933,88 e R$ 8.830,33. MILTON pede para UILMER olhar, mesmo que pague só parte

COMENTÁRIO:

6292418855 30/04/2013 11:19:51 30/04/2013 11:23:32

        0 00:03:41 6692311961 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta se HNI não tem condição de ajudá-lo com alguma coisa, que no mês passado não foi pago nada. HNI diz 
que na quinta e na sexta vai se empenhar nisso, que tem várias notinhas lá, que lá teve uma confusão, que o MILTON esteve lá, 
que trocou a menina que controlava a farmácia, que era sua cunhada, que estão organizando lá. EDILBERTO  comenta que 
ontem a ILCA ligou, que ela está vindo para trocar um pouco de mercadoria, que vai trazer algumas coisas que estão vencidas, 
que está trazendo uma relação para levar mais mercadoria. HNI comenta que o MILTON "pisou na bola" pois este está 
acostumado com as quantidades que as cidades utilizam. HNI salienta que tinha que ter um controle, que tinha que mandar a 
mercadoria e depois aguardar o pagamento, que o MILTON foi mandando, mandando. Que se Caturaí suporta 10 de remédio, 
mandou 50. Que é para ir mandando coisa pequena, tipo dipirona. EDILBERTO fala que a ILCA f icou de ir lá. HNI comenta que 
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houve mudança de pessoal, mas que o ALEX, secretário de saúde vai ligar para eles.

COMENTÁRIO:

6292418855 30/04/2013 11:38:37 30/04/2013 11:39:19

        0 00:00:42 6198286197 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RONALDO diz a EDILBERTO que não pode falar, retornará a ligação.

COMENTÁRIO:

6292418855 30/04/2013 11:45:28 30/04/2013 11:47:50

        0 00:02:22 85104110 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz que tem três cheques da Nova Hospitalar para descontar. HNI diz que "não vai dar certo, porque eles tá com um 
negócio na agência lá....  num vai descontar de jeito nenhum... tem que fazer um depósito lá e o trem tá feio... não vai descontar 
de jeito nenhum".

COMENTÁRIO:

6292418855 30/04/2013 11:59:12 30/04/2013 12:01:33

        0 00:02:21 6696464310 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a HNI que tinha ligado para Prefeito, mas ele está em Goiânia, que ele (o Prefeito) falou que iria "olhar" quinta-
feira. Diz que o AURÉLIO disse que "aquele negócio não podia ter feito, faturado um montão de coisa, que acostumado a tanto e 
faturou tanto". 

COMENTÁRIO:

6292418855 30/04/2013 12:08:57 30/04/2013 12:10:51

        0 00:01:54 84733700 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO questiona a JU se estão com problemas no Bradesco, diz que tentou descontar cheque e não conseguiu. JU diz que 
vai "entrar" capital de giro. EDILBERTO questiona a JU se tem mercadoria "lá", se já entregou. JU diz que ainda não. 

COMENTÁRIO:

6292418855 30/04/2013 12:27:40 30/04/2013 12:30:54

        0 00:03:14 6284293577 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz que FELIPE comentou que precisa falar com ele, pois terá um pregão. Diz que conversará com EDILBERTO antes do 
pregão. EDILBERTO diz que "tem que ver, porque lá tá o menino e tem JÚNIOR com a Prefeita". MILTON diz que precisa terminar 
as propostas de Araguapaz e de Luziânia; diz que vai para CorumbaíBa quinta-feira ver sobre o pregão, que a LUCIANE quer 
rever também. EDILBERTO diz que não adianta MILTON quer ir quinta-feira para resolver "um negócio" que não precisa, porque lá 
resolve do "jeito que eles querem". MILTON diz que precisa ir; fala para EDILBERTO reforçar com a "CLÁUDIA ?" para 
providenciar todos os documentos. EDILBERTO diz que "parece que ela já arrumou tudo". 

COMENTÁRIO:

6292418855 30/04/2013 12:39:28 30/04/2013 12:40:30

        0 00:01:02 98528786 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO questiona a LUCAS se o processo andou. LUCAS diz que já pegou uma das assinaturas e que só falta pegar a 
assinatura do chefe, "mas já tá tudo organizado", "de quinta pra sexta já vai dar certo". EDILBERTO questiona se é "pra ser 
aqueles valores". LUCAS confirma, diz que já estão encaminhados (os dois). 

COMENTÁRIO:

6292418855 30/04/2013 12:52:18 30/04/2013 12:53:34

        0 00:01:16 6198286197 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz a EDIBLERTO que está "saindo de dentro" que "acabou de sair o seu apontamento de Goiânia pra cá, saiu para 72 horas 
de liberação do seu documento". EDILBERTO diz que o documento está em dia. HNI diz para deixar o pagamento "em dia", para 
poder liberar o documento. 

COMENTÁRIO:

6292418855 30/04/2013 14:14:04 30/04/2013 14:16:02

        0 00:01:58 6499577747 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO questiona se WILMA conseguirá lhe ajudar. WILMA diz que DENISE está transferindo o dinheiro da folha; que se não 
der para pagar "pelo menos um pouco hoje, ela falou que quinta-feira já vai passar uma quantia maior". WILMA diz que já pagou 
um pouco (a EDILBERTO) "do montante todo pagou, f icou R$ 62.000,00". 

COMENTÁRIO:

6292418855 30/04/2013 14:28:22 30/04/2013 14:31:20

        0 00:02:58 84293577 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: HNI diz a EDILBERTO que Pastor viajou, mas amanhã providenciará dois cheques com ele. HNI conversa com EDILBERTO sobre 

pedido de medicamento.

COMENTÁRIO:

6292418855 30/04/2013 14:39:55 30/04/2013 14:41:58

        0 00:02:03 85104110 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala para GILBERTO que precisa de liberação de R$ 20.000,00. EDILBERTO JÚNIOR diz que vai pedir, em agência, 
para lançar desconto. 

COMENTÁRIO:

6292418855 30/04/2013 14:44:46 30/04/2013 14:46:14

        0 00:01:28 93475371 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a "RONALDO?" que está precisando de R$ 15.000,00 na conta (do Banco do Brasil) da JMédica, para 
complementar pagamento de imposto no valor de R$ 20.000,00. EDILBERTO diz que tem dois cheques de "5 mil e pouco" da Nova 
Hospitalar. "RONALDO?" diz que não dá para descontar por causa de uma restrição que EDILBERTO possui. "RONALDO?" diz 
que verá o procedimento. 

COMENTÁRIO:

6292418855 30/04/2013 14:47:34 30/04/2013 14:48:49

        0 00:01:15 85104110 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI questiona a EDILBERTO se "as suas duplicatas tem 60 ou 90 dias para vender". EDILBERTO diz que é em tempo menor (de 60 
dias). HNI fala que está pensando em passar o capital de giro "igual fez aquele de 12 mil". HNI diz que fará operação de 60 dias, 
pois "as duplicatas que vai liquidando, vai pagando"; fala também sobre liquidação do referido título de crédito (com alto valor) 
que não passou no desconto e que liquidará rápido.

COMENTÁRIO:

6292418855 30/04/2013 15:01:50 30/04/2013 15:02:16

        0 00:00:26 93475371 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a "CLEBER?" se ele está no Banco. "CLEBER?" diz que chegará lá em dez minutos. 

COMENTÁRIO:

6292418855 30/04/2013 15:07:16 30/04/2013 15:09:12

        0 00:01:56 85104110 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: GILBERTO diz que a proposta já foi encaminhada, está em análise e assim que chegar à agência já tem resposta, que vai tentar 
conseguir para hoje. EDILBERTO diz que precisa somente para hoje, para pagar imposto e que está no Banco do Brasil tentando 
fazer empréstimo. 

COMENTÁRIO:

6292418855 30/04/2013 15:07:51 30/04/2013 15:08:39

        0 00:00:48 6293475371 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: GILBERTO diz que a proposta já foi encaminhada, está em análise e assim que chegar à agência já tem resposta, que vai tentar 
conseguir para hoje. EDILBERTO diz que precisa somente para hoje, para pagar imposto e que está no Banco do Brasil tentando 
fazer empréstimo. 

COMENTÁRIO:

6292418855 30/04/2013 15:11:58 30/04/2013 15:13:12

        0 00:01:14 6232025060 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz a EDILBERTO que não é possível liberar empréstimo em nome de JMédica.

COMENTÁRIO:

6292418855 30/04/2013 15:14:27 30/04/2013 15:17:05

        0 00:02:38 81713321 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta ao ANTÔNIO se este ligou para o pessoal (PREFEITURA DE GOIANIRA). ANTÔNIO responde que a "LETÍCIA" 
ligou lá. EDILBERTO indaga sobre o que eles falaram. HNI conversa com LETÍCIA, contudo ela esqueceu de ligar. EDILBERTO 
pede ajuda sobre uma duplicata, ou seja, pede recursos para pagar uns impostos e o dinheiro só será liberado na quinta-feira. 
ANTÔNIO responde que pegará o telefone e ligar na PREFEITURA, mesmo pensando que o expediente já foi encerrado. 

COMENTÁRIO:

6292418855 30/04/2013 15:25:52 30/04/2013 15:29:26

        0 00:03:34 6281713321 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta ao ANTÔNIO se este conseguiu falar em GOIANIRA (PREFEITURA). ANTÔNIO responde que não atende e 

pergunta se o EDILBETO tem outro telefone. EDILBERTO repassa o número 3516-7003. ANTÔNIO estava ligando para o número: 
3516-1351 e não atendeu. ANTÔNIO disca e a ligação é atendida. ANTÔNIO pede para falar na tesouraria e pede informações 
sobre uma nota em aberto na PREFEITURA. Uma mulher vai olhar. ANTÔNIO pede que EDILBERTO ligue daqui um pouco.

COMENTÁRIO:

6292418855 30/04/2013 15:34:35 30/04/2013 15:38:21

        0 00:03:46 6281713321 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO volta a falar com o ANTÔNIO e este esclarece que o pagamento foi para o CONTROLE INTERNO para empenhar. 
EDILBERTO pede que ANTÔNIO lhe arrume o dinheiro. EDILBERTO deixa claro que eles tem acerto. ANTÔNIO responde que a 
grana está curta. EDILBERTO disse deve entrar um dinheiro para ele na quinta-feira. ANTÔNIO é de uma empresa de 
MEDICAMENTOS. ANTÔNIO propõe fazer a transferência para a conta de EDILBERTO no BANCO DO BRASIL (Agência 3311-1, 
Conta 18059-9). ANTÔNIO salienta que o documento dever ser quitado com a data deste mês para entregar ao contador. 
EDILBERTO assevera que é só mandar o documento que ele quinta coma data de hoje.

COMENTÁRIO:

6292418855 02/05/2013 08:27:54 02/05/2013 08:28:40

        0 00:00:46 6292769252 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a ZÉ CARLOS que dia ele estará em Goiânia. Este fala que no dia 10.

COMENTÁRIO:

6292418855 02/05/2013 08:32:19 02/05/2013 08:33:12

        0 00:00:53 84397539 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a MARQUINHO sobre "aquele negócio". MARQUINHO diz que é para ele resolver esse negócio terça-feira, 
na Prefeitura, que está em negociação com o "homem lá", diz que "demorou demais esses papel f icar pronto, esses balancete do 
Prefeito anterior", mas terça-feira tem uma resposta. 

COMENTÁRIO:

6292418855 02/05/2013 08:36:07 02/05/2013 08:36:56

        0 00:00:49 6692339982 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta AURÉLIO se hoje ele vai o ajudar. Este diz que acabou de chegar e vai ver o que pode fazer.

COMENTÁRIO:

6292418855 02/05/2013 08:41:27 02/05/2013 08:43:12

        0 00:01:45 6198286197 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: RONALDO informa EDILBERTO que o negócio andou e apontou no sistema que em 72 horas o negócio dele estará liberado.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 02/05/2013 08:54:21 02/05/2013 08:55:03

        0 00:00:42 85104110 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO pergunta GILBERTO se este olhou o negócio lá,  para verif icar o quem tem disponível lá, pois debitou  cinco mil lá. 
GILBERTO fica de verif icar.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 02/05/2013 08:57:40 02/05/2013 08:58:32

        0 00:00:52 6499577747 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO pergunta KATE por ILMER. KATE diz que pedirá para este retornar.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 02/05/2013 08:58:45 02/05/2013 09:00:34

        0 00:01:49 96374590 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO cobra de DANILO resposta sobre parcelamento, DANILO f ica de verif icar. DANILO diz que está focado em mexer 
com o alvará, pede para irem por etapas. EDILBERTO diz que f icou um negócio para trás. Ameaça pegar o SÉRGIO e JANILSON e 
ir em Brasília. EDILBERTO diz que eles terão que se virar, pois todo mundo pegou dinheiro, a hora de tropeçar o negócio lá, vai 
todo mundo no meio pro ventilador.  DANILO diz que irá focar no negócio dele, mais tarde dará retorno e, irá lá hoje à tarde 
verif icar o negócio do caminhão de EDILBERTO que está liberado para eles lá. DANILO diz que a parte dele do hospital ele já fez, 
resta resolver as pendências que tem com o EDILBERTO. EDILBERTO pergunta-o se do caminhão está liberado, DANILO diz hoje 
a tarde irá verif icar como o está o processo do caminhão e do parcelamento de EDILBERTO.
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COMENTÁRIO:

6292418855 02/05/2013 09:01:42 02/05/2013 09:03:29

        0 00:01:47 6182277186 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta se EDILBERTO está em Goiânia. Este diz que sim. HNI fala que está em Goiânia e quer conversar com EDILBERTO. 
Este fala para HNI passar na empresa. EDILBERTO pergunta se HNI continua com a empresinha. Este diz que sim.

COMENTÁRIO:

6292418855 02/05/2013 09:22:44 02/05/2013 09:23:23

        0 00:00:39 6299641009 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO deixa recado na caixa de mensagem de JANDUHY para este retornar ligação. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 02/05/2013 09:34:37 02/05/2013 09:35:17

        0 00:00:40 6499577747 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO pergunta a HNI se ele vai o ajudar naquele outro lá. HNI diz que se Deus quiser, que hoje está melhor lá.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 02/05/2013 09:38:47 02/05/2013 09:41:21

        0 00:02:34 92064149 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a MARINA o que está faltando para requerer a licença especial. MARINA diz que está faltando o LUCIANO ir 
colocar os ventiladores e colocar na planta baixa e arrumar o telhado. EDILBERTO fala que não tem nada a ver com telhado, que 
com este não precisa preocupar, que o importante é o negócio dos extintores e a sinalização para o pessoal ir liberar. MARINA 
diz que na planta baixa tem ventilador lá na sala de controlados, que tem que ter uma entrada de ar condicionado, que não tem 
nada lá. EDILBERTO comenta que eles têm que facilitar para eles liberarem logo. Falam sobre adquirir mais extintores e sobre as 
sinalizações.

COMENTÁRIO:

6292418855 02/05/2013 10:09:22 02/05/2013 10:11:11

        0 00:01:49 6499625254 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: OTAIR - Oi!
EDILBERTO - OTAIR.
OTAIR - Oi! 
EDILBERTO - Bão? meu amigo!
OTAIR - Bão, e o senhor?
EDILBERTO - Ta falando é EDILBERTO aqui da JMÉDICA. 
OTAIR - Ah! Ta bom EDILBERTO!
EDILBERTO - Graças a Deus tudo bem, o, o MILTON passou aí e conversou com você né? 
OTAIR - Conversou, só que eu achei ele muito grosso ta!
EDILBERTO - Unh!
OTAIR - Eu acho que as pessoas não conversa com outro grosso não, vou restituir ta! Vou fazer um jeito para restituir, porque 
as coisas não são assim, eu acho que, eu falei pra ele, que ia comprar dele, ia fazer tudo certinho, perguntei pra ele, se ele ia 
entrar no pregão, cê entende que ele tem que entrar, num tem jeito, aí ele vai e fica...
EDILBERTO - O pro, o problema seu, seu OTAIR, o problema que é,  tu, tudo organizado, só que num foi feito dentro, do, do que, 
todo mundo faz, cê entendeu? 
OTAIR - Ãnh! han!
EDILBERTO - Então aí, in, infelizmente deu tudo errado
OTAIR - É...
EDILBERTO - Eu num, num é, que, quando faz é, te, tem com...
OTAIR - Não, nós compramos a primeira compra foi feita dele, foi feita.
EDILBERTO - Na, na, na realidade é o seguinte...
OTAIR - Olhei ali, olhei ali...
EDILBERTO - Não, compra, é, é uma compra de emergência, a, aquilo lá não tem nada...
OTAIR - ... e poucos mil, não foi?
EDILBERTO - Não, quarenta e pouco. 
OTAIR - ...é,o ...  pa... é. 
MILTON (OFF LINE) - Quarenta e pouco
EDILBERTO - Foi quarenta e pouco
OTAIR - Ãnh! Han!
EDILBERTO - Quarenta e pouco, eu num. 
OTAIR - Então, eu vo, eu ia fazê, eu, minha secretaria tava assim, mais ain, depois nóis vamo conversar, eu to com uma turma 
aqui, depois eu converso com o senhor.
EDILBERTO - Então, ta bom, então ta.
OTAIR - Brigado tchau!
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COMENTÁRIO:

6292418855 02/05/2013 13:51:09 02/05/2013 13:52:16

        0 00:01:07 85929833 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta ao MILLER se hoje dará certo alguma coisa. MILLER responde que amanhã cedo, pois tiveram achar o 
mandado de segurança. EDILBERTO salienta que o mandado de segurança está no nome só da JMÉDICA. MILLER entende que 
estão ajeitando lá e que dará certo. MILLER deverá ir à JMÉDICA amanhã cedo 

COMENTÁRIO:

6292418855 02/05/2013 13:55:55 02/05/2013 13:59:19

        0 00:03:24 96476211 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO conversa com "TARCÍSIO" sobre uma moto da empresa apreendida, cujo registro está em nome da JACIARA. O 
procedimento implicou na perda de cinco pontos e multa para JACIARA.  EDILBERTO pede que TARCÍSIO desapareça com a 
multa. TARCÍSIO anota a placa da moto: NFS-5997 e o valor da multa: R$ 102,00. TARCÍSIO pede a EDILBERTO que informe o 
número da CNH de JACIARA: 03678478704. TARCÍSIO olhará e depois voltará a conversar com o TARCÍSIO. A cobrança da 
multa já chegou à empresa para o EDILBERTO.

COMENTÁRIO:

6292418855 02/05/2013 14:03:11 02/05/2013 14:04:35

        0 00:01:24 98528786 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a HNI se vai dar certo hoje. HNI responde que está correndo atrás, contudo está na dependência de uma 
resposta do Tesouro. HNI entende que parece que uma parte dará certo. HNI salienta que até às 17h saberá se conseguiu incluir 
ou não.

COMENTÁRIO:

6292418855 02/05/2013 14:35:07 02/05/2013 14:38:39

        0 00:03:32 96980028 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta ao SANDRO se aquele negócio do cheque não deu certo. SANDRO responde que esqueceu. EDILBERTO 
indaga se o dele entrará na segunda-feira. O cheque de SANDRO está com o EDILBERTO. SANDRO depositará na conta de 
EDILBERTO e este devolverá o cheque. SANDRO estará em Goiânia amanhã. SANDRO orienta ao EDILBERTO que o nome da 
SANDRA deverá ser retirado do grupo de EDILBERTO, pois está constando restrição no nome dela em razão da JMÉDICA. 
EDILBERTO é orientada a levar o contrato social alterado até o ITAÚ para solucionar o problema. 

COMENTÁRIO:

6292418855 02/05/2013 14:53:08 02/05/2013 14:55:26

        0 00:02:18 6196358569 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta ao EDUARDO se o negócio do não vai certo. EDUARDO responde que agora que já deu, que está tudo 
pronto. EDILBERTO pergunta pelo nome do documento que já saiu. EDUARDO responde que é o APONTAMENTO 
(PROCESSAMENTO DENTRO DO SERPRO). EDUARDO salienta que até terça-feira deve estar pronto. EDILBERTO necessita de 
uma certidão.

COMENTÁRIO:

6292418855 02/05/2013 15:00:04 02/05/2013 15:01:52

        0 00:01:48 6481289701 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a MARCOS se o UILMER não está perto dele, que está tentando falar com ele. MARCOS fala que UILMER 
ainda não chegou, que assim que ele chegar vai pedir para ele retornar ligação. EDILBERTO diz para MARCOS falar para UILMER 
que hoje de manhã tinha falado com ele para ajudá-lo, para arrumar um pouco de dinheiro, que ele tinha falado que hoje iria dar 
certo. 

COMENTÁRIO:

6292418855 02/05/2013 15:15:24 02/05/2013 15:16:29

        0 00:01:05 6499577747 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO liga para UILMER, mas MNI diz que ele não está, que ele deu uma saidinha com o MARCOS para uma reunião. 
EDILBERTO fala que era para ver o valor que UILMER ia conseguir para ele. MNI fala para EDILBERTO ligar daqui a uns 40 
minutos. 

COMENTÁRIO:

6292418855 02/05/2013 15:20:27 02/05/2013 15:22:04

        0 00:01:37 6499577747 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI fala a EDILBERTO que acha que hoje não vai dar para passar nada, só amanhã, que DENISE está depositando a folha, que só 
esta é R$ 730.000,00, que foi lá e pediu para ela pagar primeiro a de EDILBERTO, que provavelmente amanhã passa um pouco 
para EDILBERTO desafogar. 
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COMENTÁRIO:

6292418855 02/05/2013 15:29:53 02/05/2013 15:30:54

        0 00:01:01 6299641009 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO X JANDUHY - Entrega de cheques.

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO - Oh, JANDUHY.
JANDUHY - E aí EDILBERTO, tá bom?
EDILBERTO - Graças a Deus tudo bem, tô caminhano...
JANDUHY - Isso, semana que vem já tô te passano alguma coisa, eu te falo, tá bom? daquele prazo? que eu te falei.
EDILBERTO - Certo, cê falô que ia passá aquele, é três cheque né?  
JANDUHY - É, não, po, pode deixá que semana que vem, eu tô aí, eu pa, levo in mão pra você, e já te falo como é que é, tá bom?
EDILBERTO - Unh, hum, então tá bom, acertadinho. 
JANDUHY - Tá, aí terça-feira, quarta eu vô pra Brasília, terça ou quinta, o menino vai me passá terça ou quinta, tá bom? 
EDILBERTO - Então tá,bão, falou, brigado. 
JANDUHY - Falou, brigado aí EDILBERTO, tchau.
EDILBERTO - Tá.
<CHAMADA ENCERRADA>

COMENTÁRIO:

6292418855 02/05/2013 16:39:53 02/05/2013 16:41:33

        0 00:01:40 93475371 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO pede para baixar R$ 1.000,00 dos "R$ 8.000,00" para pagar uma duplicata de mil duzentos e pouco da "PRÓ-
HOSPITALAR". HNI pede um tempo para baixar e liberar na conta.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 02/05/2013 16:44:17 02/05/2013 16:45:43

        0 00:01:26 6236231150 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO comenta com HNI dizendo que este é enrolado. HNI responde que estava esperando o homem chegar e que amanhã 
pegará a assinatura de EDILBERTO para fazer um desconto no valor de R$ 15.000,00. EDILBERTO salienta que amanhã entrará 
um dinheiro para ele, não necessitando da operação para o dia seguinte. Ficam de conversar no dia seguinte. 

COMENTÁRIO:

6292418855 02/05/2013 17:36:58 02/05/2013 17:37:49

        0 00:00:51 96374590 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO cobra de DANILO o negócio da FEDERAL... DANILO responde que f icou para o dia seguinte: pegar a guia e vê o 
negócio do caminhão... 

COMENTÁRIO:

6292418855 03/05/2013 09:35:32 03/05/2013 09:36:37

        0 00:01:05 6291471300 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI informa EDILBERTO que o BRADESCO está negativo desde ontem, foi debitado uma parcela.

COMENTÁRIO:

6292418855 03/05/2013 10:25:52 03/05/2013 10:29:59

        0 00:04:07 84530986 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ELIAS diz a EDILBERTO que não levou ainda porque ele não chegou(não cita quem). EDILBERTO diz que precisa de receber, pois 
o compromisso dele com ELIAS é que aquele lá, não tem nada a ver com esses outros negócios. Não era nem para ter liberado o 
outro pedido, não é questão de dinheiro, não podendo ficar do jeito que está. ELIAS diz que nem é para ficar, só está esperando 
ele chegar que ele irá repassar ao ELIAS. EDILBERTO diz ter que resolver isso hoje, senão, não tem como fazer nada, pois tem 
um sócio e a JACIARA. EDILBERTO reclama e diz para ELIAS pegar um cheque, que ele faz dinheiro. ELIAS diz não ter como 
pegar, pois ele está para o Mato Grosso. EDILBERTO diz para ele pegar um cheque de terceiro. EDILBERTO reclama dos 
atrasados que tem para receber. ELIAS diz não estar judiando, pois está comprando somente dele e pagando à vista, EDILBERTO 
pergunta ELIAS se ele está sem receber. ELIAS diz já ter explicado que ele estava pagando para eles, tem penhoras no valor 
aproximado de R$ 90.000,00 que finda esse mês, que estavam recebendo sempre abaixo do que deveria ser pago e, tem 
diferença para receber lá, este mês ELIAS f icará livre de 80% de suas penhoras, ELIAS diz estar priorizando EDILBERTO, toda 
compra é realizada dele, que o amigo de ambos irá chegar, no sábado e domingo terá culto dele, tem um pedido que ele fez com 
a LORRAINE de setecentos e pouco reais, sendo seis caixas de soro, luva de procedimento e luva  estéril, só para o f inal de 
semana, para ele chegar de viagem e fazer um pedido maior, na média de R$ 6.000,00. EDILBERTO cobra de ELIAS relação  dos 
remédios que está em falta. ELIAS diz que até segunda-feira irá levar a relação para EDILBERTO fazer o pedido.

COMENTÁRIO:

6292418855 03/05/2013 11:04:28 03/05/2013 11:05:15

        0 00:00:47 6499577747 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta ELMER? se hoje irá dar certo. ELMER? diz que sim, pois falou com o f inanceiro, mais tarde irá cobrar 
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novamente.

COMENTÁRIO:

6292418855 03/05/2013 11:21:57 03/05/2013 11:27:25

        0 00:05:28 84054872 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a TOMAZ que precisa conversar com o mesmo à respeito de outro cliente que foi para o site, às vezes ele 
precisa de dar um jeito de ver com o prefeito lá. TOMAZ diz que aquilo não é assim não. EDILBERTO diz que tem coisa que não 
foi organizada dentro(não completa a frase), porque senão dará problema. TOMAZ pergunta se vai cancelar. EDILBERTO diz que 
aquele de ontem iria cancelar, que conversou com a menina de TOMAZ lá. TOMAZ pergunta se irá cancelar, EDILBERTO 
confirma e  disse que falaram com o chefe maior e com a outra pessoa lá e, ou adiar, não sabe dizer, diz que terá que ver como 
o MILTON que conversou com ela lá, e, tem uma outra lá também, que talvez ele irá conversar com o pregoeiro lá, EDILBERTO diz 
que tem que ir para a mão do TOMAZ, pois ele é o responsável lá, no caso a pessoa teria ligar para ele. TOMAZ diz ter passado 
o arquivo que eles pediram, que não passou pela sua cabeça que eles iriam colocar(publicar). EDILBERTO diz estar tudo bem, 
está controlado, agora, tem um outro lá  que  irá passar para o TOMAZ ver o que fazer, aqueles outros estão caminhando certo, 
sem problema, o que não pode acontecer é, sair da mão deles, EDILBERTO diz que irá passar para o MILTON para este explicar 
um outro. MILTON diz a TOMAZ ter deparado com umas situações em Araguapaz e Mozarlândia naquele mesmo modelo, do 
mesmo jeito de Araguapaz que ele lhe explicou anteriormente. MILTON diz ter recebido uma ligação de VILDENAN e este teria lhe 
dito que era para levar as propostas em CD ou pen-drive, mais não tinha colocado isso em edital. MILTON diz ter falado para 
VILDENAN para cancelar e abrir novamente, porque aí eles sentam e conversam. TOMAZ pergunta se ele topou fazer. MILTON 
diz que sim. Que VILDENAN pediu para ele conversar com TOMAZ e com o JOÃOZINHO, pois o que eles definirem estará 
definido, sendo que JOÃOZINHO pediu para VILDENAN conversar com MILTON para este tomar providenciar antes, para não 
deixar f icar em cima da hora. TOMAZ diz que se ele já falou com o prefeito(não completa a frase). MILTON diz que o FAUSTO do 
mesmo jeito, ele disse para passar para MARIANA e TOMAZ, porque, o que estiver decidido, estará decidido. MILTON diz ter 
informado a MARIANA, está lhe informando para não providenciar muito em cima. TOMAZ pergunta MILTON se ele passou essa 
posição para a MARIANA. MILTON diz que passou para a MARIANA o de Araguapaz, de Mozarlândia não, está informando 
agora. MILTON pergunta se TOMAZ estará em Goiânia esta semana. TOMAZ diz que sim e, segunda-feira estará em Araguapaz. 
MILTON pede para TOMAZ verif icar direito, passar o cancelamento do edital, bem como o da cidade de Mozarlândia. TOMAZ 
concorda. MILTON diz ter conversado com RONAN de Araguapaz para f icar tudo no jurídico, tudo na mão de TOMAZ. TOMAZ 
concorda. MILTON diz que segunda-feira estará lá. MILTON diz que eles estão cientes, mais se ele quiser informar a MARIANA 
para fazer isso em Mozarlândia. TOMAZ diz que irá falar para ela já soltar lá.

COMENTÁRIO:

6292418855 03/05/2013 11:34:22 03/05/2013 11:35:12

        0 00:00:50 6285929833 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FRANCYS diz a EDILBERTO que está esperando a secretaria de f inanças chegar. EDILBERTO pergunta-o se irá pagar hoje, 
FRANCYS diz que já está autorizado, irá na secretaria, posteriormente irá em Goiânia.

COMENTÁRIO:

6292418855 03/05/2013 13:03:41 03/05/2013 13:05:41

        0 00:02:00 6285929833 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FRANCYS diz a EDILBERTO que a secretaria irá falar com ele, mais irão ter que deixar o trem lá para segunda-feira, mais irá dar 
certo, as notas estão empenhadas, faltando algumas documentações. MNI pergunta EDILBERTO se foi ele quem ligou para ela, 
EDILBERTO diz ter sido o VALTER. MNI diz ter explicado ao VALTER que pediu ao mesmo até quarta-feira para acertar, pois 
precisava de um prazo maior para o TIAGO juntar documentação, porque as outras notas estão empenhadas, faltando apenas 
uma documentação do medicamento de alto custo que TIAGO ficou de anexar, o qual o Promotor manda-os cumprir(mandado de 
segurança), MNI alega que precisa juntar a documentação, pois se o Tribunal questionar o porquê da não realização de licitação 
para aquisição dos medicamentos, tem como justif icar, só está aguardando a juntada das notas para o pagamento

COMENTÁRIO:

6292418855 03/05/2013 14:19:21 03/05/2013 14:20:15

        0 00:00:54 6499577747 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: "WILBER ?" pergunta a EDILBERTO se R$ 10.000,00 são suficientes. EDILBERTO diz que é melhor do que nada. "WILBER?" diz 
que fará depósito no referido valor: "pode olhar daqui a pouquinho que vai tá aí, só pra ajudar um pouco vocês e nós aí".

COMENTÁRIO:

6292418855 03/05/2013 14:32:43 03/05/2013 14:34:24

        0 00:01:41 85104110 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz que precisa de dinheiro para hoje. GILBERTO diz que GERALDO está "com desconto na mão" e vai repassar para 
EDILBERTO. EDILBERTO questiona se GERALDO conseguiu mais dinheiro.  

COMENTÁRIO:

6292418855 03/05/2013 14:50:36 03/05/2013 14:52:49

        0 00:02:13 NÃO REGISTRADO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO questiona a DANILO se f icou pronto o balanço da JMédica. DANILO diz que, em 10 ou 15 dias, f icará pronto. 
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EDILBERTO diz que terá concorrência, pede para DANILO resolver a situação do atraso. DANILO questiona como participará de 
licitação sem certidão.  EDILBERTO diz que não interessa o "jeito", que vai participar. 

COMENTÁRIO:

6292418855 03/05/2013 14:52:58 03/05/2013 14:54:55

        0 00:01:57 96374590 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DANILO fala para EDILBERTO ver se vai precisar da "Junta Comercial". Conversam sobre balanço da empresa. EDILBERTO quer 
agilidade para participar de concorrência. DANILO diz que entrega na terça-feira. 
MNI diz a DANILO que quer fazer uma montante referente a "Junta Comercial" e que lhe retornará ligação.

COMENTÁRIO:

6292418855 03/05/2013 15:44:48 03/05/2013 15:45:52

        0 00:01:04 98528786 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz a EDILBERTO que está tentando voltar a trabalhar na Secretaria. EDILBERTO questiona se ele não conseguiu liberação. 
HNI diz que começarão a liberar a partir de segunda-feira, que falou com o pessoal do Tesouro.

COMENTÁRIO:

6292418855 03/05/2013 15:51:37 03/05/2013 15:52:44

        0 00:01:07 6293475371 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a RONALDO que tem, aproximadamente, 4 mil para liberar para JMédica. RONALDO diz que verá sobre tal 
liberação.  

COMENTÁRIO:

6292418855 03/05/2013 16:04:05 03/05/2013 16:05:49

        0 00:01:44 6499577747 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO diz que ainda não foi realizada a transferência de valor. HNI diz que fará o pagamento hoje. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 03/05/2013 16:30:59 03/05/2013 16:31:46

        0 00:00:47 6293475371 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO conversa com HNI (CLEBER?) sobre transferência. HNI pergunta se EDILBERTO falou com a FERNANDA. EDILBERTO 
diz que mais cedo falou, mas que no f inanceiro só o CLEBER que mexe. HNI diz que está indo para lá.

COMENTÁRIO:

6292418855 03/05/2013 17:30:25 03/05/2013 17:31:24

        0 00:00:59 6292211917 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JACIARA pergunta a EDILBERTO se o MILTON vai pegar o carro segunda de madrugada. EDILBERTO diz que sim e comenta que 
o LUCIANO vai ter que levar eles. JACIARA fala que o RAFAEL perguntou que horas estava saindo. 

COMENTÁRIO:

6292418855 03/05/2013 18:07:55 03/05/2013 18:10:38

        0 00:02:43 6299544437 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JAIRO pergunta se os meninos mandaram o recibo para EDILBERTO. Este diz que mandou, que apenas ligou lá para ver se eles 
agilizam a entrega do trator. EDILBERTO pergunta se JAIRO está em Goiânia. JAIRO diz que sim. EDILBERTO fala para eles irem lá 
amanhã para ver se consegue transformar isso em um tratorzinho usado, um 275, que vende aqueles dois dele, que só precisa 
de um. Falam sobre vendas dos tratorzinhos de EDILBERTO. Este comenta que quer um trator maior. JAIRO fala que na segunda 
eles vêem isso.  EDILBERO diz que o ideal seria amanhã, que aí eles iriam à chácara. Combinam de ir à chácara cedinho.

COMENTÁRIO:

6292418855 06/05/2013 08:21:07 06/05/2013 08:23:09

        0 00:02:02 6284293577 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a MILTON que o pessoal de ARAGARÇAS chegou lá com cerca de 7 listas de mercadorias. MILTON diz não 
saber. EDILBERTO diz que eles levaram também um caminhão com meia lotação de mercadorias para serem devolvidas, 
contendo medicação controlada da IDEAL. MILTON diz para EDILBERTO ver. EDILBERTO diz que não nada para ver, pois é muita 
coisa que eles estão pedindo. EDILBERTO pergunta se laboratório é com eles, MILTON confirma. MILTON pergunta se eles estão 
devolvendo ou pedindo. EDILBERTO diz que eles estão deixando muita coisa e pedindo outro tanto. MILTON diz para EDILBERTO 
deixar lá, que amanhã ele verifica e tira o pedido para não bagunçar. MILTON diz para EDILBERTO ligar para o LUCAS, porque até 
agora ele não chegou lá (Luziânia).
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EDILBERTO CÉSAR BORGES

COMENTÁRIO:

6292418855 06/05/2013 08:40:27 06/05/2013 08:43:42

        0 00:03:15 6284293577 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta EDILBERTO que era o rapaz da BIOLINE que estava conversando com ele, EDILBERTO diz que é o MÁRCIO. 
MILTON diz que ele está lá participando do f io cirurgico, é para pedi-lo para tirar o envolepe dele lá, ele está cotando BIOLINE. 
EDILBERTO diz que ele não cota BIOLINE não, MILTON diz que sim, que conversou com ele, e o JOSÉ HUMBERTO mandou ele ir 
lá. MILTON diz estar também cotando BIOLINE  e reafirma o pedido para ele tirar o envelope. MILTON passa o telefone para 
MÁRCIO. EDILBERTO pergunta MÁRCIO se ele está entrando pela BIOLINE lá, MÁRCIO diz que ele falou, não disse nada que 
eles(MILTON/EDILBERTO) iriam participar,  ele mandou-o ir, mandou proposta e documentos. EDILBERTO diz estar cotando o fio 
dele lá, MÁRCIO diz ter cinco minutos para resolver a parada. MÁRCIO diz que na sexta-feira foi mandado para participar do 
pregão. EDILBERTO diz que aí atrapalha tudo. MÁRCIO diz que EDILBERTO tem que ver com ele. EDILBERTO pergunta se MÁRCIO 
está entrando somente pela BIOLINE, MÁRCIO diz que sim. MÁRCIO diz que irá dar uma ligada para ele, para ver o que ele diz. 
EDILBERTO pede para ele falar que está lá, para não atrapalhá-lo.

COMENTÁRIO:

6292418855 06/05/2013 09:24:35 06/05/2013 09:25:21

        0 00:00:46 85929833 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO questiona FRANCYS se ele irá pagar aquele negócio lá. FRANCYS diz que irá dar certo. EDILBERTO diz que é só 
chegar os documentos lá. FRANCYS diz estar na prefeitura e irá verif icar. FRANCYS diz que irá lá (EDILBERTO) após o almoço.

COMENTÁRIO:

6292418855 06/05/2013 09:50:29 06/05/2013 09:52:00

        0 00:01:31 6284293577 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON informa a EDILBERTO que LUCAS não compareceu. Questiona-o pela ausência. Diz que compareceu somente sete 
empresas, cita a RM e a STOCK. MILTON diz não ter conseguido organizar na alta, devido a duas empresas de Brasília não levou 
duas propostas, levou somente uma. 

COMENTÁRIO:

6292418855 06/05/2013 10:12:06 06/05/2013 10:12:44

        0 00:00:38 6284293577 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO questiona MILTON se ele tirou pedido para Araguapaz. MILTON diz que é somente 10 caixas de soro f isiológico.

COMENTÁRIO:

6292418855 06/05/2013 11:03:50 06/05/2013 11:04:55

        0 00:01:05 82361703 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO questiona DANILO sobre as guias do parcelamento que ele f icou de encaminhar. DANILO diz que quatro horas iria 
acertar com o menino sobre o caminhão deles. DANILO diz que irá passar um protocolo da AMMA para MARINA ajudá-los lá para 
sair rápido.

COMENTÁRIO:

6292418855 06/05/2013 12:54:33 06/05/2013 12:55:15

        0 00:00:42 6296980028 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: SANDRO justifica para o EDILBERTO que não atendeu o telefone mais cedo porque estava em um pregão em Maurilândia. 
EDILBERTO diz que irá sacar o dinheiro no Banco do Brasil e depositar no Banco Itaú. Sandro diz que sim, pode fazer a 
transação. 

COMENTÁRIO:

6292418855 06/05/2013 14:25:17 06/05/2013 14:26:19

        0 00:01:02 84222006 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta TIAGO se o mesmo está com o FRANCYS, este diz que sim, que está com ele e o PREFEITO, na sala "aqui". 
EDILBERTO pergunta-o se o pessoal iria fazer o pagamento hoje, TIAGO diz que sim. EDILBERTO pede para TIAGO falar para o 
FRANCYS ligar para ele.

COMENTÁRIO:

6292418855 06/05/2013 14:39:42 06/05/2013 14:42:06

        0 00:02:24 99749441 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO informa  PATRÍCIA DA BIOLINE que terá uma compra para a Santa Casa. Pergunta-a se tem alguém pegando preço 
lá. PATRÍCIA diz que não foi realizada nenhuma cotação. EDILBERTO diz que se a BIOGEN procurá-los 

TRANSCRIÇÃO:
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EDILBERTO CÉSAR BORGES

COMENTÁRIO:

6292418855 06/05/2013 15:49:55 06/05/2013 15:51:27

        0 00:01:32 6696464310 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO cobra de EMERSON o pagamento de quarenta e poucos mil que f icou de repassar hoje e, além de trezentos e pouco. 
EDILBERTO reclama da demora do pagamento e informa que uma ambulância com uma lista enorme que ficará para o MILTON 
despachar a mercadoria, que irá mandar laboratório. EDILBERTO diz ter conversado com o prefeito informando-o do atraso. 
EMERSON diz que tinha recebido a informação que o pagamento seria liberado hoje, irá falar com o secretário, 

COMENTÁRIO:

6292418855 06/05/2013 16:23:36 06/05/2013 16:26:55

        0 00:03:19 6284293577 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a MILTON que deu merda em Aragarças, o irmão do AURÉLIO disse-lhe ele tinha falado que as empresas eram 
uma só, pagou a IDEAL e a ÚNICA, e, deixou de pagá-los. MILTON diz não entender. EDILBERTO diz ter reclamado com o irmão do 
AURÉLIO. MILTON diz que eles sabiam e tinha falado que era PROHOSPITAL, o qual estava com atraso maior. MILTON diz para 
ligar para AURÉLIO e informá-lo das atitudes tomadas pelo irmão do mesmo. EDILBERTO diz a MILTON que eles estão jogando 
para cima dele, quando ele chegar na empresa, é para ligar lá. MILTON pergunta EDILBERTO se ele conseguiu falar com o amigos 
deles lá. EDILBERTO diz que não, irá tentar. MILTON informa o resultado do pregão em Luziânia; PROHOSPITAL: R$ 414.000,00; 
STOCK: R$ 21.000,00; NOVAMED R$ 59.000,00; BRASIL R$ 10.000,00; RM R$ 123.000,00 e SAMED R$ 16.000,00.

COMENTÁRIO:

6292418855 06/05/2013 16:36:22 06/05/2013 16:39:26

        0 00:03:04 6696464310 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO liga para EMERSON e diz que deu maior "esporro" no irmão do AURÉLIO (prefeito de ARAGARÇAS), porque ele havia 
 liberado pagamento ("44 poucos mil reais") para as empresas IDEAL e ÚNICA DENTAL em vez de para PRÓ-HOSPITAL/J. 
MÉDICA, pois pensava que todas pertenciam ao mesmo grupo. EDILBERTO diz que retrucou, dizendo que quando participa (da 
licitação) há outras empresas, que "nem todo mundo ganha tudo". O alvo reclama dizendo "fudeu meu barraco". EMERSON, por 
sua vez, alega que havia deixado avisado que o pagamento era para as empresas de EDILBERTO. Em sequência, este aduz que 
o "negocio" que tinha para receber da prefeitura  levaria uns quatros meses para ser pago... EMERSON responde que já havia 
pedido para entrarem em contato com AURÉLIO para conversar com ele a respeito. Outra vez, EDILBERTO reclama dizendo que 
"não ganha sozinho, que outras empresas entram vendendo", mas que o pagamento saiu para aquelas que vendem menos... Por 
f im, EDILBERTO informa ter dito ao irmão de AURÉLIO que ele tinha sido a pessoa que mais o ajudara em ARAGARÇAS, que 
praticamente havia bancado a campanha dele. EMERSON, então, diz que vai ligar depois.

COMENTÁRIO:

6292418855 06/05/2013 16:55:18 06/05/2013 17:02:00

        0 00:06:42 84222006 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta ao THIAGO se organizou. THIAGO responde que a SECRETÁRIA DE FINANÇAS voltou o contrato a ele, pois 
tem alguns medicamentos que estão na nota e não aparecem no contrato. EDILBERTO se é da J.MÉDICA. THIAGO diz que não, é 
da PRÓ-HOSPITALAR e da "MAÍVE": os medicamentos não batem. EDILBETO salienta que não tem jeito de cancelar nota (em 
razão da data), conforme orientação da advogada. EDILBERTO está tentando falar com o JARI, que está viajando para ITACAJÁ. 
THIAGO salienta que outras notas só falta o número da conta para efetuar o pagamento. THIAGO fala que o farmacêutico está 
conferindo o nome dos medicamentos para validar a nota. THIAGO irá levar contrato para conferir com EDILBERTO, caso seja 
necessário... EDILBERO tentará falar com o JARI.

COMENTÁRIO:

6292418855 06/05/2013 17:55:55 06/05/2013 17:56:41

        0 00:00:46 98528786 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta ao LUCAS se este sabe mais ou menos qual é o valor que ele (LUCAS) mandará amanhã. LUCAS responde 
que está fechando a lista e que só tem o valor para confirmar amanhã cedo. 

COMENTÁRIO:

6292418855 06/05/2013 18:47:36 06/05/2013 18:50:48

        0 00:03:12 6284293577 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON fala a EDILBERTO que está saindo agora de LUZIÂNIA, que f icou 420 para eles, 123 para a RM, 27 para a Stock,  17 
para "Pasta Médica?" e 40 para NovaMed. MILTON comenta que a Stock queria entrar com recurso, mas colocou pilha em cima 
do advogado e do DIOMÃ, bateu o pé e eles não acataram o recurso. MILTON fala que foi muito bom para eles, que foi melhor do 
que se o LUCAS tivesse ido. MILTON diz que conversou antes com o pessoal, daquele modelo, que era só deixar um pouquinho 
para cada, 20, 30 mil, que eles f icam satisfeito. MILTON pergunta se a JACIARA fez a de quarta-feira. EDILBERTO diz que não 
sabe, que hoje foi muito tumultuado. MILTON comenta que f icou daquele jeitinho, "mel com açúcar".
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EDILBERTO CÉSAR BORGES

COMENTÁRIO:

6292418855 07/05/2013 08:54:05 07/05/2013 08:55:26

        0 00:01:21 6696464310 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO questiona a EMERSON se ele falou com o Prefeito. EMERSON diz que está na sala dele, que logo falará.  EDILBERTO 
diz que a empresa Única é parceira, mas não tem ligação com ele. EMERSON diz que explicará para o Prefeito e lhe retorna a 
ligação.

COMENTÁRIO:

6292418855 07/05/2013 09:03:42 07/05/2013 09:04:31

        0 00:00:49 99941391 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a WILSIM que em tem um funcionário seu em Araguarças atrapalhando os interesses de EDILBERTO. WILSIM diz 
que não tem como conversar agora e que lhe retornará a ligação.

COMENTÁRIO:

6292418855 07/05/2013 09:07:37 07/05/2013 09:09:23

        0 00:01:46 6182369797 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RONALDO diz a EDILBERTO que logo lhe trará notícias, que estava com o "Doutor?" ontem; fala que seu "apontamento" está 
rodando normalmente e que assim que tiver receber as informações lhe repassa. 

COMENTÁRIO:

6292418855 07/05/2013 10:27:00 07/05/2013 10:27:42

        0 00:00:42 84530986 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz que ligou para EDILBERTO, pergunta se ele viu a chamada do Hospital; fala que "está indo atrás dele já pra pegar". 
EDILBERTO fala para HNI levar que faz na hora. 

COMENTÁRIO:

6292418855 07/05/2013 10:50:10 07/05/2013 10:52:25

        0 00:02:15 99751641 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO questiona a HNI se ele devolveu um cheque seu. HNI diz que não está conseguindo renovar a conta garantia de 
EDILBERTO, pois houve alteração na classif icação, uma vez que (houve bloqueio judicial de valor?) "entrou outra execução". HNI 
pergunta se EDILBERTO está abrindo outra empresa. EDILBERTO diz que tem outra empresa, que ela não tem nenhuma restrição. 
HNI diz que não está conseguindo renovar "o caixa reserva, aquela conta garantida de 300 e poucos mil".  HNI diz que tentará 
"pagar" o cheque.

COMENTÁRIO:

6292418855 07/05/2013 10:52:57 07/05/2013 10:53:38

        0 00:00:41 6182369797 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO recado para RONALDO lhe retornar a ligação com urgência. 

COMENTÁRIO:

6292418855 07/05/2013 10:54:19 07/05/2013 10:55:19

        0 00:01:00 6196358569 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO deixa recado para EDUARDO ou RONALDO lhe retornarem, com urgência, a ligação. 

COMENTÁRIO:

6292418855 07/05/2013 11:02:37 07/05/2013 11:04:07

        0 00:01:30 84036790 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO questiona a HNI se ele está em Goiânia. HNI confirma. EDILBERTO diz ao HNI que quer ir a Brasília, "fazer pressão". 
HNI diz que provavelmente poderá ir amanhã ou quinta-feira para a Capital Federal.

COMENTÁRIO:

6292418855 07/05/2013 11:11:02 07/05/2013 11:11:45

        0 00:00:43 6692194382 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO questiona se HAROLDO está na Prefeitura, porque o pessoal não lhe repassou o dinheiro. HAROLDO diz que, 
certamente, o dinheiro será depositado hoje pela manhã.

COMENTÁRIO:

6292418855 07/05/2013 11:42:00 07/05/2013 11:45:46

        0 00:03:46 SEM REGISTRO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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EDILBERTO CÉSAR BORGES
TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO conversa com PATRÍCIA sobre esta conversar com o chefe para arrumar amostras (de "catirru?" cromado e simples, 

bicril com agulha de 4 e de 5, monocril...) para o Hospital Buriti. EDILBERTO fala que se desse certo faria consignação com 
Hospital. PATRÍCIA f ica de retornar a ligação após o almoço.

COMENTÁRIO:

6292418855 07/05/2013 11:48:29 07/05/2013 11:51:44

        0 00:03:15 6182369797 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO conversa com RONALDO sobre 3 ações f iscais. RONALDO comenta que conversou com o Doutor e este falou que o 
processo de EDILBERTO está na "inspeção da liberação", que só está esperando o retorno para liberação, que até agora não 
apareceu nenhuma inconsistência na liberação, que só estão aguardando isso. EDILBERTO pergunta se RONALDO vê esses 
documentos. RONALDO fala que estes documentos vão aparecer no certif icado digital assim que for liberado. EDILBERTO 
pergunta se agora não vê nada. RONALDO diz que é internamente, que ele não tem acesso. EDILBERTO indaga se sai essa 
semana. RONALDO diz que está esperando a liberação para hoje ainda, que está dependendo de Goiânia, que libera 
automaticamente.

COMENTÁRIO:

6292418855 07/05/2013 14:23:36 07/05/2013 14:28:51

        0 00:05:15 6196358569 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO conversa com EDUARDO e fala que agora são 3 ações judiciais federais, que eram 2, que agora apareceu no banco 
mais uma. EDUARDO pergunta se são os mesmos processos. EDILBERTO diz que sim, mas não tem como renovar suas contas 
garantidas.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 07/05/2013 14:29:41 07/05/2013 14:30:49

        0 00:01:08 6196358569 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDUARDO fala a EDILBERTO que isso é porque o processo não teve andamento nenhum, que é o banco que foi renovar o 
cadastro de EDILBERTO, que aí consultou e apareceu. EDILBERTO diz que é do ano passado.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 07/05/2013 14:32:33 07/05/2013 14:33:19

        0 00:00:46 85997470 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI conversa com EDILBERTO sobre fechar aquele "negocinho". EDILBERTO pergunta quanto que foi. HNI diz que foram 500 
caixas, que está faltando 9 caixas, que depois EDILBERTO leva elas.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 07/05/2013 14:43:56 07/05/2013 14:48:10

        0 00:04:14 99751641 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala a NAILTON que aquele negócio não é coisa que caiu agora não, que é coisa do mês 6 do ano passado. 
EDILBERTO passa o CNPJ: 034165400001-49. NAILTON fala que realmente tem uma do mês 7 e outra do mês 6, mas que 
aparecem 3, que deve ter incluído esse ano. EDILBERTO diz que essa ação judicial já aparece há muito tempo. NAILTON pergunta 
se não foi inclusão recente do CERASA. EDILBERTO fala que não, que é desde o ano passado. NAITON fala sobre os critérios 
para crédito no banco. EDILBERTO reclama dos juros e fala que vai ter que contratar advogado para entrar contra o banco Itaú. 
NAILTON diz que vai ver um parcelamento com taxa boa para EDILBERTO. 

COMENTÁRIO:

6292418855 07/05/2013 15:04:27 07/05/2013 15:05:29

        0 00:01:02 81178807 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO conversa com HNI sobre telefone do Banco do Brasil que não atende.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 07/05/2013 15:21:05 07/05/2013 15:22:24

        0 00:01:19 6499997161 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON conversa com ODAIR e diz que queria falar com ZILMAR, mas este está em outra ligação. MILTON pergunta se eles 
estão indo para Goiânia. ODAIR diz que sim. MILTON pede para ODAIR avisar ZILMAR que o EDILBERTO quer falar com ele, que é 
para ZILMAR passar lá na JMédica. Combinam de ZILMAR passar lá amanhã.

COMENTÁRIO:

6292418855 07/05/2013 15:31:08 07/05/2013 15:32:15

        0 00:01:07 96374590 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO conversa com DANILO sobre este não ter conseguido pegar algo. DANILO diz que vai lá de novo. EDILBERTO 
pergunta sobre o negócio do carro. DANILO diz que está olhando, que é outro departamento. 
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COMENTÁRIO:

6292418855 07/05/2013 15:50:49 07/05/2013 15:52:15

        0 00:01:26 6291471300 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VALTER fala a EDILBERTO que o telefone do CARLOS não atende. EDILBERTO pede para VALTER ligar em outro lugar. VALTER 
diz que não conhece ninguém lá mais , que não sabe nem onde procurar e nem o que falar. 

COMENTÁRIO:

6292418855 07/05/2013 15:59:33 07/05/2013 16:01:38

        0 00:02:05 6291471300 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: "WALTER" repassa para o EDILBERTO o número do telefone em que o JARI  vai estar com a enfermeira que participará da 
licitação. O telefone repassado é: 91 9185-8034 (enfermeira ROSA). ROSA participará da licitação com o JARI...

COMENTÁRIO:

6292418855 07/05/2013 16:02:28 07/05/2013 16:08:42

        0 00:06:14 9191858034 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JACIARA conversa com a ROSA e pede para falar com o JARI. EDILBERTO fala com o JARI avisando-o sobre as notas que não 
estão de acordo com o contrato de GOIANIRA. Há divergências das mercadorias informadas no contrato daqueles citados nas 
notas. EDILBERTO quer saber onde o contrato está guardado. JARI passa a localização do contrato em sua sala. EDILBERTO 
comenta sobre GAMELEIRA; deverão ser feitas três cartas convites. JARI retorna na quinta-feira para fazer. JARI pede para 
falar com a JACIARA e pergunta se esta recebeu um e-mail sobre o pregão de BARRA DO GARÇAS. JACIARA não recebeu, 
pois JARI mandou no hotmail e ela não abre. JACIARA pede que seja encaminhado para o e-mail: jaciara@jmedica.com... JARI 
quer que JACIARA veja o pode fazer sobre preços dos produtos para o PREGÃO PRESENCIAL de BARRA DOS GARÇAS. 
JACIARA salienta que colocará o menor preço...

COMENTÁRIO:

6292418855 07/05/2013 16:23:43 07/05/2013 16:25:13

        0 00:01:30 6291471300 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: WALTER busca informações sobre a entrega e pagamento da CENTERMÉDICA. EDILBERTO responde que eles irão buscar e na 
segunda-feira repassarão o dinheiro. WALTER discorda da negociação e salienta que EDILBERTO levará o mesmo cano. 
EDILBERTO assevera que mudou e que pode ser feito.

COMENTÁRIO:

6292418855 07/05/2013 16:28:33 07/05/2013 16:30:03

        0 00:01:30 6285710642 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: PAULO da CENTERMÉDICA pede que JACIARA veja sobre a liberação de seu pedido de R$ 746,30. JACIARA esclarece que o 
f inanceiro WALTER já ligou para o EDILBERTO e que já foi resolvido, pede que WALTER informe à LORAYNE que está na outra 
linha cobrando...

COMENTÁRIO:

6292418855 07/05/2013 16:54:43 07/05/2013 16:55:20

        0 00:00:37 81465888 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBETO pede que ALEXANDRE retire cópia das notas de GOIANIRA para conferência com o contrato - valor R$ 184.000,00. 

COMENTÁRIO:

6292418855 07/05/2013 16:55:42 07/05/2013 16:56:34

        0 00:00:52 6284293577 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CHAMADA DUPLICADA

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta ao EDILBERTO se o WILSON ligou, pois tem que resolver o trem para ver como f icará. EDILBERTO responde 
que WILSON não ligou e salienta que tentará  falar com ele agora,

COMENTÁRIO:

6292418855 07/05/2013 16:57:10 07/05/2013 16:57:48

        0 00:00:38 99941391 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI informa ao EDILBERTO que estará na empresa amanhã cedo.  

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 07/05/2013 17:01:14 07/05/2013 17:01:53

        0 00:00:39 6284293577 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO fala para MILTON que o WILSON vai lá 8h amanhã, que com certeza ele vai querer dinheiro. MILTON fala que 
qualquer coisa EDILBERTO acerta com ele. 

TRANSCRIÇÃO:
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COMENTÁRIO:

6292418855 08/05/2013 08:30:27 08/05/2013 08:32:55

        0 00:02:28 6284293577 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz a EDILBERTO se o RIOS? indo ao seu encontro. EDILBERTO diz que ele já esteve com ele. MILTON pergunta se 
EDILBERTO falou com ele à respeito de Corumbaíba. EDILBERTO diz que Corumbaíba ele não irá passar perto. Pergunta por 
Mozarlândia. EDILBERTO diz não ter chegado a falar o negócio de Mozarlândia, de Aragarças eles tem que conversar, porque 
ele quer dar alguma coisinha para o menino lá não mexer, EDILBERTO diz que irão conversar, dependendo ele não terá 
compromisso com a JÚNICA? lá não, qualquer coisa irá passar a coisa para eles lá, ou dá(ininteligível) para não atrapalhá-
los(Milton?Edilberto) lá. EDILBERTO reafirma que Corumbaíba ele(Rios) não irá. MILTON diz que EDILBERTO deveria ter falado de 
Mozarlândia. EDILBERTO diz que ele estava falando era o negócio de Aragarças, EDILBERTO diz ter alertado para olhar direito lá, 
pois eles estão furando o olho dele lá. EDILBERTO diz estar tendo muita conversinha lá. EDILBERTO diz preferir de Corumbaíba 
do que outras coisas aí. MILTON insiste com Mozarlândia. EDILBERTO diz ter falado.

COMENTÁRIO:

6292418855 08/05/2013 09:05:05 08/05/2013 09:06:36

        0 00:01:31 82361703 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a HNI que chegou um auto lá, é para ele ir lá pegar e ver o que pode ser feito. HNI pergunta qual auto. EDILBERTO 
diz que é uma mercadoria sem nota transportada por MILTON. HNI pergunta se é aquela de Barra do Garças, EDILBERTO 
confirma. HNI diz ter solicitado o auto para ser entregue ao EDILBERTO. HNI diz ter pedido na secretaria da fazenda que fosse 
gerado o auto para eles pagarem com dedução. EDILBERTO procura pelo Laudo Federal. HNI diz que hoje passará os trem lá, diz 
ter o número desse trem com ele.

COMENTÁRIO:

6292418855 08/05/2013 09:33:12 08/05/2013 09:34:06

        0 00:00:54 6499577747 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO cobra de ILMER o pagamento que deveria ter sido realizado na segunda-feira. ILMER diz que irá retornar a ligação.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 08/05/2013 09:34:16 08/05/2013 09:35:21

        0 00:01:05 6499577747 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta ILMER se o resto daquele pagamento ele terá que esperar até o dia 10. ILMER diz que provavelmente, se 
entrar dinheiro.

COMENTÁRIO:

6292418855 08/05/2013 09:39:22 08/05/2013 09:41:07

        0 00:01:45 84222006 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta TIAGO se a menina dele está trabalhando em cima daquele processo. TIAGO diz que ela sentou com o 
menino e irá precisar da ajuda de EDILBERTO, ou eles vão para lá. EDILBERTO diz ter pego as notas f iscais, o contrato e, pediu 
para a menina trabalhar em cima do processo. TIAGO diz para EDILBERTO que o dinheiro está na conta para acertar, é problema 
é só o negócio lá. EDILBERTO diz ter solicitado para trabalhar em cima. TIAGO diz que se EDILBERTO ajudá-lo nisso, para ele 
fazer a coisa certa, pode ter certeza que está com o dinheiro na conta, que foi chamada sua atenção, dizendo que só depende 
deles(Edilberto). EDILBERTO diz estar trabalhando em cima do processo.

COMENTÁRIO:

6292418855 08/05/2013 09:54:58 08/05/2013 09:55:51

        0 00:00:53 99800000 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO HNI se o POLÉ? foi faturado aquele dia. HNI diz acreditar que foi dia 06. EDILBERTO diz que se tiver sido faturado 
deve estar chegando para ele.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 08/05/2013 10:01:49 08/05/2013 10:02:53

        0 00:01:04 99751641 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO reclama que não está conseguir fazer transferência da conta 39093. HNI diz que não conseguiu fazer a renovação 
do crédito e da taxa, se não conseguir irá fazer o parcelamento. EDILBERTO fala de saldo de R$ 28.000,00.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 08/05/2013 10:21:06 08/05/2013 10:21:50

        0 00:00:44 6281314091 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI informa a EDILBERTO o telefone de DORIVAN. 9208-6688

TRANSCRIÇÃO:
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COMENTÁRIO:

6292418855 08/05/2013 10:48:48 08/05/2013 10:49:45

        0 00:00:57 6292222049 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MARIANA(filha de Edilberto) pergunta ao mesmo se ele consegue fazer pagamento hoje, EDILBERTO diz que não, está sem 
dinheiro.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 08/05/2013 10:58:12 08/05/2013 10:59:35

        0 00:01:23 6198286197 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO cobra de RONALDO diz a EDILBERTO que falou com o doutor, este disse que está sem comunicação com Brasília, 
assim que restabelecer, ele informará. Assim que saber o retorno, RONALDO avisará EDILBERTO.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 08/05/2013 11:25:34 08/05/2013 11:26:13

        0 00:00:39 6284904545 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: JANDUHY informa a EDIBERTO que está em Goiânia e que retornará a ligação, pois irá dar certo o negócio.

TRANSCRIÇÃO: JANDUHY - EDILBERTO!
EDILBERTO - Fala JANDUHY.
JANDUHY - Tô em Goiânia, viu? te ligo aí daqui a pouco, vai dá certo o negócio, aí eu já te ligo, tá bom?
EDILBERTO - Falô, brigado meu amigo.
JANDUHY - Falou meu, nada, tchau.
EDILBERTO - Tchau.
<CHAMADA ENCERRADA>

COMENTÁRIO:

6292418855 08/05/2013 11:55:45 08/05/2013 11:56:27

        0 00:00:42 6235142530 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz a EDILBERTO que a reunião terminou, ele(não diz quem) está indo na sala levar o cheque para HNI. Assim que pegar o 
cheque retornará a ligação para EDILBERTO, este pergunta se HNI irá à tarde na empresa de EDILBERTO. HNI responde 
afirmativamente.

COMENTÁRIO:

6292418855 08/05/2013 12:10:27 08/05/2013 12:11:45

        0 00:01:18 6296874044 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO recebe uma ligação do Banco Santander na qual o interlocutor se identifica como ALESSANDRO. ALESSANDRO 
informa que "tentaram rodar no automático, ver o quê que aprovava, mas o sistema não reconhece devido aquele giro que você 
está em ativo.", referindo-se a um capital de giro de cem mil reais que EDILBERTO está devendo ao banco. EDILBERTO diz para o 
interlocutor que pretende parar de trabalhar com o SANTANDER. 

COMENTÁRIO:

6292418855 08/05/2013 12:23:43 08/05/2013 12:24:46

        0 00:01:03 6232701200 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (AILTON ou ADAILTON?) liga para EDILBERTO e pergunta se ele ligou a respeito "daqueles R$28.000,00 e se ele quer que o 
interlocutor transfira. EDILBERTO diz que o dinheiro está parado naquela conta e quer que o interlocutor faça a transferência. HNI 
(AILTON ou ADAILTON?) pergunta se EDILBERTO mandará a duplicata e informa que depositará R$28.800,00. 

COMENTÁRIO:

6292418855 08/05/2013 12:37:36 08/05/2013 12:38:53

        0 00:01:17 98528786 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta LUCÃO se o homem apareceu. LUCÃO diz que não, está tentando trazê-lo à tarde, juntamente com a 
EDILBERTO tem que pagar mais duas OS. EDILBERTO pergunta se lá é uma valor razoável. HNI diz estar esperando atualizar o 
valor para ele verif icar se dará para mandar hoje, essa semana e a outra irá cair todo dia um pouco.

COMENTÁRIO:

6292418855 08/05/2013 14:37:18 08/05/2013 14:40:01

        0 00:02:43 6233223152 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CÁSSIO da prefeitura de Gameleira pergunta EDILBERTO se o prefeito GILBERTO tinha acertado com ele o negócio da licitação. 
EDILBERTO diz que era fazer três cartas convite, diz estar organizando tudo. CÁSSIO diz ser assessor jurídica e está 
organizando as licitações, EDILBERTO responde que o prefeito tinha lhe falado que era somente as pessoas dele(prefeito) e 
CASSIO. EDILBERTO diz ter feito um orçamento que está no computado do rapaz que viajou, a hora que ele chegar, irá organizar 
para fazer, irá fazer a divisão em três partes iguais. CÁSSIO informa a EDILBERTO o número de seu telefone móvel: 628559-
6617.
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COMENTÁRIO:

6292418855 08/05/2013 14:49:48 08/05/2013 14:51:36

        0 00:01:48 99800000 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a CLEITON que falou com o ZÉ CARLOS e disse ao mesmo que tem um Ciso? que está na pendência, é um ciso? 
que ele colocou dentro de um hospital escola que á santa casa da Puc, precisa dele arrumar umas 15 caixas para mandar para 
ele. ZÉ CARLOS diz que retornará a ligação. EDILBERTO diz ter mandado ZÉ CARLOS ligar para CLEITON. EDILBERTO diz que 
eles estão com problemas de agulhas lá, e, se ele tiver as almofadas é para mandar para lá, que eles colocam as almofadas. 
CLEITON diz que irá pergunta se tem como colocar.

COMENTÁRIO:

6292418855 08/05/2013 15:29:39 08/05/2013 15:31:54

        0 00:02:15 6284904545 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: JANDUHY agenda com EDILBERTO encontro no estacionamento próximo ao Palácio Pedro Ludovico. 

TRANSCRIÇÃO: ...
EDILBERTO - JANDUHY.
JANDUHY - Tá bom EDILBERTO?
EDILBERTO - Bão meu amigo?
JANDUHY - Como é que cê tá aí, eu tô, eu tô aqui no Bueno, tô ino lá pro Pedro Ludovico  
EDILBERTO - Unh.
JANDUHY - Tem um estacionamento lá pra gente se encontrá lá, cê pode ir pra lá? com é que cê tá aí?
EDILBERTO - Rapaz, eu tô, 
JANDUHY - Eu quero te passar o negócio
EDILBERTO - Unh, hum.
JANDUHY - Que eu vô pra lá, às vez enrola, e, esse seu lugar aí, é ruim pra encontrá que Deus me livre, se a gente ir pra lá, cê 
adianta meu lado, eu te adianto o seu, pode ser?
EDILBERTO - Cê tá aonde?
JANDUHY - Eu tô aqui no Bueno, 
EDILBERTO - Unh.
JANDUHY - E, tô ino lá pro Pedro Ludovico, já tô saino. 
EDILBERTO - Setor Pedro Ludovico?
JANDUHY - Eu tô aqui, no, no setor Bueno, e tô ino lá pro Palácio Pedro Ludovico. 
EDILBERTO - Aqui, na, na, na, aqui no, no centro aqui?
JANDUHY - É, no Palácio Pedro Ludovico, na praça cívica. 
EDILBERTO - Na Praça f isca.
JANDUHY - É, 
EDILBERTO - Eu posso, é, é, é, é, ocê, é naqueles pré, na, na, é, no, naqueles prédio alto lá da, de frente lá né?
JANDUHY - Do Governo, isso.
EDILBERTO - Bom, só se eu saí daqui, é, aí eu dô um jei, eu vô contorno a praça lá, a hora que eu tivé lá, eu já te ligo. 
JANDUHY - Cê me liga tá?
EDILBERTO - E, cê tá ino prá lá agora? 
JANDUHY - Tô ino pra lá, tô saino aqui.
EDILBERTO - Unh, hum, bom, tão, eu vou.
JANDUHY - Quem chegá primeiro espera o outro. 
EDILBERTO - E, é, é, tan, nã, tá bão, aí, é, que todo jeito, vai estacionar ali num vai tê jeito de estacionar rapaz, não, eu vô.
JANDUHY - Estacionar?
EDILBERTO - É, eu vô dá um jeito de, é, deixa eu vê como é que eu vô fazê.
JANDUHY - Ocê tá aonde agora? às vez cê tá pertinho de mim aqui oh.
EDILBERTO - Nâo, eu tô aqui na f irma rapaz.
JANDUHY - Ah, não, tá longe.
EDILBERTO -  Eu tô.
JANDUHY - Vai pra lá, quando cê tivê chegano cê me liga, que eu vô no estacionamento, e já, a gente organiza.
EDILBERTO - Então tá bão.
JANDUHY - Tá bão?
EDILBERTO - Abraço.
JANDUHY - Tá, vai, vem com Deus, tchau. 
EDILBERTO - Tchau.
<CHAMADA ENCERRADA>

COMENTÁRIO:

6292418855 08/05/2013 15:32:55 08/05/2013 15:34:24

        0 00:01:29 6292211917 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO avisa JACIARA que está indo ao encontro de JANDUHY para buscar os cheques que ele trouxe. 

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO - JACIARA?
JACIARA - Fala!
EDILBERTO - Vô, eu vô, liguei, falei com o JANDUHY aqui, eu tô é, lá perto da praça, eu vô lá buscar os cheque lá, que ele trouxe 
pra mim.    
JACIARA - VATUÍ?
EDILBERTO - JANDUHY sô, JADUHY.
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JACIARA -  ...cê fala o nome das pessoas como  eu soubesse.
EDILBERTO - Ah, de Rialma JACIARA,  de Rialma.
JACIARA - Tá, deixa eu te falá, cê mando buscá o... ou não?
EDILBERTO - Tá, só cinco e meia pá pegá tá, só cinco e meia, num dianta ir antes não.
JACIARA - Porquê, cê ligou lá?
EDILBERTO - Liguei! JACIARA, tão tá bão, tchau.
JACIARA - ...
EDILBERTO - Pra atender o outro aqui como é que eu faço?
<CHAMADA ENCERRADA>

COMENTÁRIO:

6292418855 08/05/2013 15:33:06 08/05/2013 15:34:31

        0 00:01:25 6284293577 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON procura por JUSSAR. Pergunta EDILBERTO  no diclofenaco até quanto ele pode chegar. Uma voz ao fundo diz 0,50.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 08/05/2013 15:42:54 08/05/2013 15:45:11

        0 00:02:17 6292769252 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JOSÉ CARLOS pergunta se EDILBERTO está na empresa. Este diz que não. JOSÉ CARLOS diz que está chegando e queria 
conversar com ele. EDILBERTO fala que está indo na praça cívica pegar um cheque e já está voltando. JOSÉ CARLOS fala que 
tem que estar em Rianápolis 6 horas. Ficam de encontrar na praça cívica.

COMENTÁRIO:

6292418855 08/05/2013 15:52:37 08/05/2013 15:55:46

        0 00:03:09 6284904545 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO procura pela localização de JANDUHY, acertam encontro em estacionamento.

TRANSCRIÇÃO: JANDUHY - Oi, EDIBERTO.
EDILBERTO - JANDUHY?
JANDUHY - Anh.
EDILBERTO - Cê tá aonde?
JANDUHY - Tô, che, quase chegano aí, tô no caminho.
EDILBERTO - Nã, e, eu tô, nã, porque eu parei na esquina aqui, tem um pa, num tem a, onde cê contorna aqui o tribunal de conta 
do esta, do, do, estado? aquela, aquela, 
JANDUHY - Do.
EDILBERTO - Do, do Estado, é o palá, do lado o tribunal de conta do estado do outro lado, 
JANDUHY - Isso, aí cê dá a volta, aí cê vai vê lá Pedro Ludovico, aí tem dois estacionamento em frente, tem um posto, e tem um 
estacionamento, pode parar num daqueles lá.
EDILBERTO - Aonde? estacionamento.
JANDUHY - Ocê dá a volta, 
EDILBERTO - Anh.
JANDUHY -  Ocê vai dá a volta no, cê tá em volta do, do Pedro Ludovico, num é isso?  aquele prédio grande verde, do palácio, do 
governo, num é isso? 
EDILBERTO - Na, não, num é o verde não, e, eu tô, e eu tô aqui na, po, po, estacionamento... tem do la, tem um astacionamento 
aqui do lado de baixo né?
JANDUHY - Qual rua é? qual, qual rua cê tá aí? é na praça cívica né?
EDILBERTO - Não, na praça cívica, num tem o tribunal de conta do estado? 
JANDUHY - Num sei, o tribunal. 
EDILBERTO - ...
JANDUHY - O tribunal de conta do estado é, perto do Pedro Ludovico alí, é por trás ali né?
EDILBERTO - Do lado uai.
JANDUHY - É, do lado, então cê tá perto dele? 
EDILBERTO - Não, eu tô nessa rua que sai a, que sai, em vez deu saí do palácio aí,  eu tô ne, onde f ica o tribunal de contas aqui, 
uai.
JANDUHY - Cê tá no estacionamento?
EDILBERTO - Na, num tô no estacionamento, num pode entrá lá, uai. 
JANDUHY - Então da a volta, não, mais, cê po, não, não, cê num vai entrá no estacionamento do, do Pedro Ludovico, cê vai dano 
a volta, certo? aí retornando a praça, quando cê vê memo em frente ao palácio, tem dois estacionamento, tem um e mais na 
frente tem outro, pode encostar num desse, estacionamento pu, é, privado.
EDILBERTO - Ah, mais i, 
JANDUHY - Po, pode e dano a volta, po, pode ir dano a volta no, no, em volta da praça, aí quando chegá aí, eu entro dentro do 
carro seu e a gente conversa. 
EDILBERTO - Ah, certo...
JANDUHY - Pode dá a volta, em frente o Pedro Ludovico tem estacionamento. 
EDILBERTO - Ah certo.
JANDUHY - Se caso cê pará no estacionamento, tamém entrá aí, cê me fala qual é, que eu entro aí dentro aí tamém.
EDILBERTO - Não, eu não tô no estacionamento, eu tô na rua, aqui na esquina. 
JANDUHY - Não, mais encosta no estacionamento, cê me espera no estacionamento melhora, f icá na rua.
EDILBERTO - O duro, é esse estacionamento, contornano, a praça do lado de fora, eu num, eu num, eu num sei, aqui são vários 
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estacionamento.
JANDUHY - Não, mais qualquer um que ocê parar, cê me fala qual é, que eu vô hora.
EDILBERTO - Não, ma.
JANDUHY - Eu sempre encosto no, de, nim, eu passo a frente do palácio, que rua é aquele que desce o palácio oh RENATO, a 
84, depois da 84, ocê contornano a praça, depois da 84, primeiro estacionamento à direita, cê pode já, encostá, na, na via 
mesmo. 
EDILBERTO - Ah, ah, Deus!
JANDUHY - Certo?
EDILBERTO - Ta, eu tava esperano.
JANDUHY - Qual estacionamento cê entrá aí, cê entra, chama e fala, é, que eu vô até você. 
EDILBERTO - Pois é, uai, mais,  cê num tá na praça aqui meu amigo?
JANDUHY - Eu tô ino praí oh, é porque, eu tô dento do carro aqui, tô ino praí, daqui dez minuto, eu tô chegano aí.
EDILBERTO - Ah, pois é, é.
JANDUHY - Tá bom?
EDILBERTO - Muito enrolado, tá bom, tchau.
JANDUHY - Tá bom, tchau.
<CHAMADA ENCERRADA>

COMENTÁRIO:

6292418855 08/05/2013 16:05:00 08/05/2013 16:07:51

        0 00:02:51 6284904545 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO explica a  JANDUHY em qual estacionamento está parado. JANDUHY sugere encontro no escritório de um amigo na 
Av. 83. EDILBERTO explica para RENATO onde está (atrás da Funasa) e este f ica de passar lá para pegar EDILBERTO. 

TRANSCRIÇÃO: JANDUHY: Fala doutor EDIBERTO.

EDILBERTO: Oi. (?) garagem aqui...

JANDUHY: EDIBERTO?

EDILBERTO: Oi.

JANDUHY: Oi. Eu tô já chegando aqui na praça. Onde cê tá?

EDILBERTO: Cê tá descendo a oitenta e três?

JANDUHY: Não. Eu tô subindo...(Que rua é essa (?), fernan, RENATO?.."Gercina Borges"...). GERCINA BORGES. Por trás. 

EDILBERTO: Aonde?

JANDUHY: Aí cê so... Por trás. A..., Gercino Borges. GERCINA BORGES. 

EDILBERTO: Ah. Mas aí (?)...

JANDUHY: Só, só falar onde cê... Ãh...

EDILBERTO: Não. Mas cê tá..., eu tava pensando é o seguinte: que eu tô aqui...

JANDUHY: Ãh...

EDILBERTO: Em frente ao palácio. Onde, tem o fa...

JANDUHY: De fren...

EDILBERTO: De frente o palácio. Só que aqui não f ica na avenida aqui, meu amigo. 

JANDUHY: Sei.

EDILBERTO: Só que é o seguinte, tem jeito de pagar, descer a oitenta e três, contornando, a primeira cê vai... Hora que cê de..., 
se pegar a, a, a oitenta e cinco...

JANDUHY: Então eu vou..., faz o seguinte, cês pegando a oitenta e três, tem um amigo meu que tem escritório, vamos pra lá. Eu 
vou passar para ele e ele te ensina onde é certinho. 

EDILBERTO: Oi... Na oitenta e três?

JANDUHY: É. Peraí, eu vou passar pro RENATO que ele te ensina. Aí cê vai no escritório dele lá, é de boa. Que aí entra o carro lá 
dentro, tá bom? Peraí. (ao fundo: "Ediberto").
___________________________

EDILBERTO x RENATO:
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___________________________

RENATO: Ô EDIBERTO. Bão?

EDILBERTO: Ô meu amigo. Bão?

RENATO: Bão. Deixa eu te dizer, sabe a oitenta e três?

EDILBERTO: Oi, eu... Não, eu tô aqui na, na... Sabe aquela quando cê pega a oitenta e três vindo da praça alí? Contornando a, é, 
é, a com, aquele pedacinho que você contorna e passa de frente aqui o palácio?

RENATO: Sei.

EDILBERTO: Eu tô naque, nessa, nesse negocinho aqui ó.

RENATO: Pois é. Cê, cê tá exatamente frente a onde? (ao fundo: "fala Rubão!")

EDILBERTO: Não. Aqui na realidade, aqui é onde que f ica aqui a...CONESP, prédio da CONESP e...(ao fundo: "vou falar com ele. 
(?) me ligou e disse que ele chegou lá").

RENATO: Cê tá perto da FUNASA? (ao fundo: "tá bom?").

EDILBERTO: FUNASA? Ah não. FUNASA tá... Eu tô, eu tô atrás da FUNASA uai. (ao fundo: "brigado heim Rubão").

RENATO: Cê tá atrás da FUNASA?

EDILBERTO: É. Se ocê descer a FUNASA, a, aí cê logo ai... Igual, logo que cê começou a oitenta e três, cê entra à direita, 
contornando aquele pedacinho. Aquele quarteirão. Aí cê contorna, cê tá atrás da FUNASA aqui, uai. 

RENATO: Não. Eu sei onde cê tá. Eu sei onde cê tá. Eu vou passar aí numa HILUX preta. Eu vou buzinar, cê me segue. 

EDILBERTO: Ah, tá.

RENATO: Cê tá em qual carro?

EDILBERTO: Não. Eu tô, a... Eu tô, tô na AMAROK. Eu parei até na garagem aqui, uai. Eu tô (?)...

RENATO: Tá dentro do estacionamento. 

EDILBERTO: É. Den, dentro dum estacionamento aqui, uai. 

RENATO: Então aguarda aí. 

EDILBERTO: Cê sabe, cê sabe esse pedacinho aqui né. É mei (?)...
 
RENATO: Entendi.

EDILBERTO: ...enroladinho. 

RENATO: Eu entendi onde cê tá. Cê tá atrás da FUNASA. 

EDILBERTO: Atrás da FUNASA. Naquele quarteirãozinho. 

RENATO: Então tá bom. Valeu.
EDILBERTO: Falou. Tchau. (ao fundo: "trocando a (?)").

COMENTÁRIO:

6292418855 08/05/2013 16:09:21 08/05/2013 16:10:38

        0 00:01:17 6292769252 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO explica a JANDUHY que está em um estacionamento atrás da funasa.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 08/05/2013 16:11:23 08/05/2013 16:12:37

        0 00:01:14 6284904545 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: JANDUHY fala para EDILBERTO que já está no estacionamento. Este explica novamente onde está. EDILBERTO diz que viu 
JANDUHY.

TRANSCRIÇÃO: (ao fundo: "aqui o proprietário é (?)")

JANDUHY: (fala com alguém enquanto aguarda completar a ligação: Tô pensando em encostar ali na frente. Tem outro 
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estacionamento perto do prédio aqui? HNI responde: "Tem esse, e, esse aqui e o outro de frente". JANDUHY fala: É alí na frente 
né. HNI responde: É. Porque tem daquela mangueira ali e tem o ou, e tem o outro lá...)

JANDUHY: Oi!

EDILBERTO: Fala bicho.

JANDUHY: Eu tô aqui no estacionamento, cê não tá. Cê tá dentro do carro não, né?

EDILBERTO: Não rapaz! Tô na porta aqui, uai. 

JANDUHY: Tá aonde? Eu tô aqui na porta. Que carro cê tá?

EDILBERTO: Não rapaz, Eu tô na AMAROK aqui. 

JANDUHY: Essa preta?

EDILBERTO: AMAROK. A minha AMAROK é branca. Tá na garagem aqui dentro rapaz. Onde é cê, qual a garagem é que cê tá. 

JANDUHY: Eu tô no estacionamento aqui, EDIBERTO. (ao fundo: "não é essa Amarok aqui...JANDUHY responde: Né não. Não é 
essa preta não"). Você contornou o prédio da FUNASA?

EDILBERTO: Da FUNASA. Contornando na..., Não. Eu tô na segunda. Tô na, na, na, já na como se tivesse saindo, uai. 

JANDUHY: Como se tivesse saindo?

EDILBERTO: É uai. 

JANDUHY: Peraí. Tem outro estacionamento aqui...

EDILBERTO: Ah. Eu vi ocê andando rapaz. Cê tá andando aí. Atrás dessa ama, dessa carro preto aí.

JANDUHY: Ah, u... Certo. Ah, tá bom.  Falou. Tô indo aí. 

COMENTÁRIO:

6292418855 08/05/2013 16:13:24 08/05/2013 16:14:31

        0 00:01:07 6292769252 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO explica para HNI (JOSÉ CARLOS?) em qual estacionamento ele está. EDILBERTO diz que está na amarok 
conversando com o JANDUHY. EDILBERTO fala que está vendo HNI.

TRANSCRIÇÃO:  JOSÉ CARLOS pergunta em qual estacionamento o EDILBERTO  está.  Este pergunta se  JOSÉ CARLOS entrou na vielinha.  
JOSÉ CARLOS confirma. EDILBERTO diz que é para o  JOSÉ CARLOS ir contornando e que está logo à frente conversando com 
o JANDUHY na garagem e que está na amarok.  JOSÉ CARLOS  diz que está no fundo  da...  (FUNASA?) EDILBERTO pergunta  
se o  JOSÉ CARLOS contornou atrás da FUNASA.  JOSÉ CARLOS confirma e diz que está na viela subindo. EDILBERTO diz que 
está vendo o  JOSÉ CARLOS.
OBS. JOSÉ CARLOS LOPES, foi alvo da interceptação

COMENTÁRIO:

6292418855 08/05/2013 16:47:41 08/05/2013 16:48:33

        0 00:00:52 93475371 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta ao KLÉBER se o funcionário da JMÉDICA (DÊNIS) saiu de lá, pois foi sacar um dinheiro. KLÉBER responde 
que tal  pessoa não está lá. 

COMENTÁRIO:

6292418855 08/05/2013 17:34:23 08/05/2013 17:48:49

        0 00:14:26 99749441 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta à FABIANA (de uma empresa de distribuição de materiais médicos) quem pode lhe atender para que faça 
um pedido de "uns f ios" para a JMÉDICA atender a SANTA CASA. A ligação é repassada para a RENATA, contudo EDILBERTO 
pede para falar com a PATRÍCA e esta anota um pedido de mercadorias para que EDILBERTO atenda a SANTA CASA com 
urgência. Enquanto aguarda uma resposta de PATRÍCIA sobre preços, EDILBERTO comenta que LÉO é encrenqueiro. EDILBERTO 
repassa o nome do material que precisa e PATRÍCIA repassa o último preço disponibilizado para EDILBERTO (último preço feito, 
faturado). PATRÍCIA não trabalha com fita cardíaca nem fita umbilical. EDILBERTO pede que o material seja encaminhado o mais 
rápido possível.

COMENTÁRIO:

6292418855 08/05/2013 17:59:43 08/05/2013 18:01:24

        0 00:01:41 99800000 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO repassa para "GLEY" os nomes de materiais (f ita cardíaca - 15 caixas; fita umbilical - 15 caixas) para que sejas lhe 
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enviados com urgência juntamente com medicamentos já solicitados, inclusive alguns que estão em falta e que "GLEY" está 
tentando conseguir para o interessado.

COMENTÁRIO:

6292418855 08/05/2013 19:55:58 08/05/2013 19:56:42

        0 00:00:44 6284904545 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: JANDUHY pergunta ao EDILBERTO se bateu certinho. EDILBERTO responde que tá certinho.

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO: Oi

JANDUHY: EDIBERTO!

EDILBERTO: Fala garoto.

JANDUHY: Bateu aí certinho?

EDILBERTO: (?). Não. Eu não... Tá certinho, rapaz. Não...(?) não. 

JANDUHY: (?) Então beleza então.

EDILBERTO: Então falou meu amigo. Um abraço.

JANDUHY: Tá. Depois eu te ligo. Fica com Deus. Brigado. Tchau.

EDILBERTO: Tchau. 

COMENTÁRIO:

6292418855 09/05/2013 07:45:06 09/05/2013 07:49:21

        0 00:04:15

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RENATA diz a EDILBERTO que o preço do nylon foi autorizado por JOSÉ ALBERTO pelos preços de R$ 1,51 e R$ 3,00. 
EDILBERTO diz que precisa atender ao Hospital Santa Casa, com valor já acordado e pede para RENATA tentar negociar 
desconto com responsável.  

COMENTÁRIO:

6292418855 14/05/2013 17:18:03 14/05/2013 17:19:29

        0 00:01:26 6292211917 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI pergunta a EDILBERTO se ele venceu a licitação (produto: fita). EDILBERTO diz que Hospfarm que venceu neste item e ele 
nos itens seringa e agulha. 

COMENTÁRIO:

6292418855 14/05/2013 17:19:43 14/05/2013 17:26:36

        0 00:06:53 84714484 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz a LUÍS AUGUSTO que tem um pessoal atrapalhado seu esquema, que um (preposto da Bio Gen), proprietário da 
Drogaria Menezes,  quer vencer licitação em Corumbaíba. Fala que ele foi ao Ministério Público apresentar notícia. MILTON diz, 
inclusive, que tiveram que prorrogar a licitação. LUÍS AUGUSTO diz que conversará pessoalmente com a pessoa responsável. 
MILTON lhe repassa o número de telefone 84293577 para LUÍS AUGUSTO lhe contatar quando verif icar sobre a questão. 

COMENTÁRIO:

6292418855 14/05/2013 18:57:56 14/05/2013 18:59:23

        0 00:01:27 98528786 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LUCAS diz a EDILBERTO que deu certo (o depósito) e que o restante depositará até quinta-feira. 

COMENTÁRIO:

6292418855 15/05/2013 08:26:37 15/05/2013 08:32:42

        0 00:06:05 81178807 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a HNI que AFONSO lhe procurou dizendo que seu cheque foi adulterado e que apresentará notícia a Polícia 
Federal.  HNI diz que não houve adulteração. EDILBERTO diz que MNI -"JULINHA?" - (portadora do cheque) acionou o Banco para 
restituição de valor.

COMENTÁRIO:

6292418855 15/05/2013 08:43:34 15/05/2013 08:46:08

        0 00:02:34 6281314091 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI fala para EDILBERTO dizer para JULINHA que não houve adulteração em cheque. EDILBERTO diz que não tomará 
providências em relação às alegações de adulteração do cheque e fala tem dois cheques de AFONSO, que ele queria pegá-los 
de volta e assinar nota promissória, mas EDILBERTO não aceitou; 
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COMENTÁRIO:

6292418855 15/05/2013 08:47:47 15/05/2013 08:49:36

        0 00:01:49

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 15/05/2013 09:23:21 15/05/2013 09:24:18

        0 00:00:57 99751641 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a "AILSON?" que a conta 39093 tem saldo de R$ 10.900,00 e pede para que ele faça transferência para outra 
conta. 

COMENTÁRIO:

6292418855 15/05/2013 09:30:26 15/05/2013 09:31:16

        0 00:00:50 6182369797 REECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:  

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO deixa mensagem de voz para RONALDO lhe retornar ligação urgentemente. 

COMENTÁRIO:

6292418855 15/05/2013 09:34:16 15/05/2013 09:35:09

        0 00:00:53 6285929833 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FRANCIS pergunta a EDILBERTO se ele falou com THIAGO. EDILBERTO diz que THIAGO falou que veria sobre situação. FRANCIS 
fala que ligará para THIAGO e saber o que resolveu.

COMENTÁRIO:

6292418855 15/05/2013 09:53:58 15/05/2013 09:58:32

        0 00:04:34 96476211 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a "CATITA?" se ele não conseguiu retirar pontuação em CNH n. 03392008044. HNI diz que irmã de 
EDILBERTO tem oito pontos na CNH e os demais ainda não foram julgados/computados; que não é possível fazer transferência 
de pontuação para a CNH de sua irmã.

COMENTÁRIO:

6292418855 15/05/2013 10:25:59 15/05/2013 10:27:09

        0 00:01:10 6232025060 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: PRISCILA confirma com EDILBERTO a emissão de um cheque no valor de R$ 6.407,00.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 15/05/2013 10:43:29 15/05/2013 10:44:21

        0 00:00:52 6182733969 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO pede para EDUARDO ligar para ele.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 15/05/2013 11:06:47 15/05/2013 11:07:54

        0 00:01:07 84222006 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta se TIAGO olhou lá. Este diz que sim, que já estão fazendo o levantamento, que de hoje para amanhã devem 
concluir, que aí já passa para a CLEIDE, a Secretária. Que se tudo der certo, amanhã já faz, que qualquer coisa fala para 
EDILBERTO.

COMENTÁRIO:

6292418855 15/05/2013 11:26:53 15/05/2013 11:27:51

        0 00:00:58 6182369797 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO pede para RONALDO retornar ligação.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 15/05/2013 11:29:07 15/05/2013 11:30:47

        0 00:01:40 84035373 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pede para JANILTON marcar com o SÉRGIO para irem a Brasília resolverem essa "parada". JANILTON diz que vai 
ligar e vai ver se ele atende. EDILBERTO fala para JANILTON conversar com SÉRGIO, que só f ica postergando, que aí vão lá a 
Brasília, no local onde f ica o escritório de alguém. EDILBERTO pergunta se JANILTON está sabendo que no f inal do ano vai ter o 
"Refins". JANILTON diz que o projeto está andando, que tem que votar. EDILBERTO diz que isso aí vai sair. JANILTON diz que vai 
ligar e depois retorna para EDILBERTO.
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COMENTÁRIO:

6292418855 15/05/2013 11:32:05 15/05/2013 11:33:00

        0 00:00:55 6182733969 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO pede para EDUARDO retornar ligação.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 15/05/2013 11:42:04 15/05/2013 11:44:52

        0 00:02:48 96374590 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a HNI sobre aquela multinha do Estado. HNI pergunta se a multa não chegou para EDILBERTO. Este diz que 
sim, que HNI f icou de tirar para pagar. HNI diz que vai gerar agora, que é aquela que pegou o menino no carro. EDILBERTO 
pergunta pelo Federal. HNI diz que sua mulher está com dengue, que amanhã ela está voltando para o trabalho, que vai ver se 
vai lá amanhã pegar, que tem que ser só com ela. EDILBERTO comenta que falou para o JANILTON para combinarem de resolver 
isso em Brasília com o SÉRGIO. EDILBERTO diz que quer o documento.

COMENTÁRIO:

6292418855 15/05/2013 11:47:38 15/05/2013 11:49:42

        0 00:02:04 6281314091 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JANILTON diz a EDILBERTO que não está conseguindo falar com o SÉRGIO. JANILTON pergunta se EDILBERTO está tentando. 
Este diz que não, que nunca conseguiu falar com ele. JANILTON pede para EDILBERTO liberar para ele algo da Prohospital por 2 
meses. EDILBERTO fala que o DANILO está olhando algo, que depois vai ver, que não tem dinheiro, que precisa resolver aquele 
problema, que precisa trabalhar, que já deram uma ideia, mas que não vai fazer isso não. JANILTON pergunta qual é a ideia. 
EDILBERTO diz que a ideia é fazer um parcelamento, não pagar e esperar o "Refins", para pegar a certidão. JANILTON comenta 
que são apenas 60 meses, e fala em valor de 4 milhões e trezentos. EDILBERTO fala para JANILTON achar o SÉRGIO para eles 
irem a Brasília.

COMENTÁRIO:

6292418855 15/05/2013 13:19:53 15/05/2013 13:23:42

        0 00:03:49 6182362483 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: GUILHERME conversa com EDILBERTO sobre o estoque deste e a saída de mercadorias. GUILHERME comenta que não estão 
podendo fazer vendas para distribuidoras. EDILBERTO pergunta que é o rapaz. GUILHERME diz que não se lembra do nome, mas 
que é distribuidora de dois irmãos que vendiam equipamentos de ultrassom, que pegou a representação e como eles são uma 
distribuidora, que estão jogando tudo para distribuidora, que não estão vendendo mais nada para eles, que soube de forma 
confidencial. GUILHERME diz que pode continuar fazer aquela venda para EDILBERTO, com preço acessível, mas do jeito que 
estava. GUILHERME comenta que os caras não estão andando, que tem muito cliente seu ligando, que não vai dar uma de otário 
e passar para os caras, que só esse mês já vendeu para uns 15 clientes dele, que os caras não estão fazendo visitas. 

COMENTÁRIO:

6292418855 15/05/2013 13:31:51 15/05/2013 13:33:35

        0 00:01:44 6281314091 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta se EDILBERTO assistiu ao jornal. EDILBERTO diz que está vendo, que desde ontem estourou isso aí. Falam sobre 
reportagem. HNI diz que não viu, que foi o ANTÔNIO que falou, que os caras são doidos, querem dominar o mercado. EDILBERTO 
pergunta se prenderam os caras. HNI diz que não sabe, que nem é bom ficar sabendo. EDILBERTO comenta que viu um pedaço 
da reportagem que dizia que os prefeitos envolvidos iriam ser investigados.  HNI fala que o SANDRO está enrolado também.

COMENTÁRIO:

6292418855 15/05/2013 13:54:24 15/05/2013 13:55:23

        0 00:00:59 6182369797 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala a RONALDO que nada até agora. RONALDO diz que está chegando agora em Brasília, que está no táxi, que o 
doutor falou que está tudo certo para ser liberado, que assim que falar com ele retorna para EDILBERTO.

COMENTÁRIO:

6292418855 15/05/2013 14:45:43 15/05/2013 14:46:59

        0 00:01:16 81212888 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ZEZÃO pergunta a EDILBERTO se resolveram os trem. Este diz que ainda não, que não conseguiu falar com o RONALDO. 
ZEZÃO diz que vai ligar para ele. EDILBERTO confirma o telefone de RONALDO: 8159-2006. 

COMENTÁRIO:

6292418855 15/05/2013 14:49:06 15/05/2013 14:50:10

        0 00:01:04 1133663366 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO pede para RONALDO ligar para ele.

TRANSCRIÇÃO:
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COMENTÁRIO:

6292418855 15/05/2013 15:05:40 15/05/2013 15:07:07

        0 00:01:27 96980028 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO conversa com SANDRO sobre o negócio da Stock. SANDRO comenta que isso é briga do PEREIRA, dos dois lá. 
EDILBERTO fala que os prefeitos envolvidos terão de responder. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 15/05/2013 15:36:57 15/05/2013 15:41:55

        0 00:04:58 6284615000 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LUCAS conversa com EDILBERTO sobre operação ocorrida ontem, em que ANDRÉ estava envolvido. EDILBERTO diz que ainda 
vai acontecer muita coisa. LUCAS comenta sobre roubo que aconteceu em sua empresa, que foram levados equipamentos de 
informática, dinheiro e medicamentos. 

COMENTÁRIO:

6292418855 15/05/2013 16:09:55 15/05/2013 16:12:45

        0 00:02:50 6182733969 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a EDUARDO que falou com RONALDO e "nada até agora". EDUARDO diz que PAULO lhe retornará assim que 
terminar reunião; fala para EDILBERTO que "tá pra sair a qualquer momento" (pagamento?). 
 

COMENTÁRIO:

6292418855 15/05/2013 16:45:43 15/05/2013 16:52:41

        0 00:06:58 6292222049 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARIANA diz a EDILBERTO que precisa tirar o carro do nome de JÚNIOR e pede para ref inanciar o restante da dívida em nome 
da empresa Pró-hospital. EDILBERTO discorda; fala sobre financiamento que fez para seu f ilho e transferências de proprietários 
de outros veículos. MARIANA diz que a caminhonete de EDILBERTO estava em seu nome. EDILBERTO diz que quer f inanciar 
Furgão em nome da Firma e o procedimento que MARIANA deseja poderá atrapalhá-lo. 

COMENTÁRIO:

6292418855 15/05/2013 17:14:45 15/05/2013 17:16:43

        0 00:01:58 81592006 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO questiona a RONALDO (gerente da área de tecnologia na Caixa Econômica Federal) sobre documentos para 
escrituração (de imóvel em Montes Carlos que EDILBERTO adquiriu?). RONALDO diz que ainda não conseguiu conversar com 
ZEZÃO e ZEQUITO, que verá sobre a situação e lhe retorna. 

COMENTÁRIO:

6292418855 15/05/2013 17:48:29 15/05/2013 17:50:22

        0 00:01:53 99758586 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a ALZIRA que seu irmão (JÚNIOR) tem propriedade à beira de lago. ALZIRA questiona se EDILBERTO vai para 
fazenda sexta-feira. EDILBERTO diz que provavelmente não irá.  ALZIRA diz que retornará ligação para conversarem sobre 
referida propriedade. 

COMENTÁRIO:

6292418855 15/05/2013 17:53:44 15/05/2013 17:55:24

        0 00:01:40 96374590 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a DANILO que no Sintegra da Pró-hospital foi colocado o telefone da JMédica.  DANILO diz que fará alteração.

COMENTÁRIO:

6292418855 16/05/2013 09:40:14 16/05/2013 09:42:19

        0 00:02:05 99751641 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO conversa com NAILTON (bancário) sobre operação bancárias - desconto de duplicatas, transferência de dinheiro...

COMENTÁRIO:

6292418855 16/05/2013 09:49:47 16/05/2013 09:52:58

        0 00:03:11 85929833 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FRANCYS pergunta ao EDILBERTO se a situação deste foi resolvida. EDILBERTO responde que não, pois é o homem que está 
olhando lá. FRANCYS pergunta se EDILBERTO mandou o funcionário dele lá essa semana. EDILBERTO responde que não, foi na 
sexta-feira que ele foi lá, andou conversando lá, inclusive com o farmacêutico, e que mandou dar uma geral e que tudo está 
dentro do contrato. FRANCYS orienta ao EDILBERTO que mande seu funcionário até o município para conversar com a CLEIDE, 
levar, mostrar para ele e explicar, chamar também o farmacêutico, pois a CLEIDE é a tesoureira deles,que já era para ter pago 
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EDILBERTO, pois o PREFEITO já mandou pagá-lo. EDILBERTO pergunta se FRANCYS viu o negócio da "STOCK", este responde 
que não. EDILBERTO diz que desde ontem está no jornal, uma página inteira, falando da STOCK. acionaram os três donos(cita o 
nome de ZANONE, a mãe e, o pai,  foram acionados em decorrência de combinação das f irmas. EDILBERTO assevera que o 
MINISTÉRIO PÚBLICO e a POLÍCA FEDERAL estiveram lá ontem, pegaram computadores e um montão de coisas, estão fazendo 
uma varredura, que irão atrás dos parceiros deles, os prefeitos. EDILBERTO diz que eles mandam em quase todas as 
prefeituras,  FRANCYS pede que o EDILBERTO mande seu funcionário ir lá, a f im de resolveram esse trem dele, EDILBERTO diz 
que seu vendedor está hoje na Barra, juntamente com a menina, diz ainda que pediu para ela fazer o levantamento todinho lá, e o 
TIAGO ontem falou que iria terminar, diz não saber que está fazendo uma geral lá, pois está tentando falar com o TIAGO mais 
não está conseguindo. FRANCYS diz estar em Goiânia na saída para Goianira.

COMENTÁRIO:

6292418855 16/05/2013 09:52:52 16/05/2013 09:54:03

        0 00:01:11 6182733969 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDUARDO avisa ao EDILBERTO que não ligou porque ainda não falou com o DOUTOR e que este mandou uma mensagem de 
madrugada e de manhã que está descendo para lá. EDUARDO frisa que assim que o DOUTOR ver tudo direitinho e lhe passar 
EDILBERTO será informado de imediato.

COMENTÁRIO:

6292418855 16/05/2013 10:25:55 16/05/2013 10:26:30

        0 00:00:35 99766875 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: Chamada para caixa postal de DANILO TOLEDO.

COMENTÁRIO:

6292418855 16/05/2013 10:28:14 16/05/2013 10:29:29

        0 00:01:15 96374590 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta ao DANILO se o ALEXANDRE lhe falou sobre a bloqueio da inscrição da PRÓ-HOSPITAL. DANILO responde 
que o ESTADO bloqueio toda empresa do ramo de medicamentos - simples nacional, foi bloqueado  "fiscais eletrônicos". DANILO 
disse que foram bloqueados uma três empresas conhecidas e que isso é fácil de resolver. DANILO já está indo à SEFAZ para 
resolver a questão.   

COMENTÁRIO:

6292418855 16/05/2013 10:36:36 16/05/2013 10:39:39

        0 00:03:03 6299758586 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta à ÁLZIRA se tem interessa numa terra que é bem na beira do lago de MINAÇU. ÁLZIRA responde que irá lá 
para ver isso direitinho. ÁLZIRA pede o celular do JÚNIOR para combinar. ÁLZIRA pede a EDILBERTO um garfão emprestado... 

COMENTÁRIO:

6292418855 16/05/2013 10:39:59 16/05/2013 10:44:55

        0 00:04:56 6299766875 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO conversa com o TOLEDO... EDILBERTO salienta que o negócio da STOCK é só o começo. TOLEDO salienta que a 
próxima empresa será a "REQUIMED". EDILBERTO comenta sobre o que eles está fazendo na BARRA DO GARÇAS, o mesmo 
pessoal da STOCK que estava em MINEIROS. EDILBERTO entende que  devem pegar um punhado de prefeitos e meter o cacete 
neles. TOLEDO salienta que 80% das prefeituras estavam com esse pessoal e que agora deve melhorar o negócio desse ramo... 
TOLEDO pergunta sobre os negócios da NOVA que jogam seus preços baixos. EDILBERTO entende que este eles não tem 
estrutura. EDILBERTO frisa que tem uns cara por trás - um milagres por trás, mas que não pode falar...

COMENTÁRIO:

6292418855 16/05/2013 10:45:39 16/05/2013 10:47:17

        0 00:01:38 81178807 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO avisa ao JÚNIOR que estava falando com a ÁLZIRA agora e que pediu o telefone dele para conversar sobre a 
compra da terra de MINAÇU. EDILBERTO orienta o JÚNIOR a repassa o valor de R$ 1.500.000,00. EDILBERTO passa o telefone de 
ÁLZIRA para o JÚNIOR: 9975-8586. EDILBERTO ligará para a ÁLZIRA repassando o celular de JÚNIOR e este esperará a ligação 
de ÁLZIRA.

COMENTÁRIO:

6292418855 16/05/2013 10:47:50 16/05/2013 10:49:38

        0 00:01:48 99758586 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO repassa para a ÁLZIRA o telefone do JÚNIOR: 8117-8807 e 3261-5064. EDILBERTO sugere que ÁLZIRA veja a 
chácara no sábado, quando for olhar o garfo. ÁLZIRA quer fazer um loteamento no área a ser comercializada. 
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COMENTÁRIO:

6292418855 16/05/2013 12:16:40 16/05/2013 12:18:32

        0 00:01:52 6281178688 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta ao EDILBERTO se este tem o garrote, conforme conversado com o JÚNIOR. EDILBERTO HNI a pegar após às 
13h30min na empresa, com o LEANDRO ou com o próprio EDILBERTO. 

COMENTÁRIO:

6292418855 16/05/2013 13:21:22 16/05/2013 13:23:13

        0 00:01:51 6281178688 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta ao EDILBERTO se este já chegou na empresa. EDILBERTO responde que está de saída para lá. EDUARDO autoriza 
a secretária a entregar um pacote de garrotes n.º 200 ao HNI...

COMENTÁRIO:

6292418855 16/05/2013 13:57:03 16/05/2013 13:58:31

        0 00:01:28 93475371 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a HNI se este está no banco. HNI está no horário de almoço. EDILBERTO quer tirar dúvidas sobre débitos 
ocorridos em sua conta (empréstimos) e pede um levantamento de todos os seus contratos para ver o que ainda está faltando 
para quitá-los... 

COMENTÁRIO:

6292418855 16/05/2013 15:22:33 16/05/2013 15:24:15

        0 00:01:42 6291761646 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO orienta ao DÊNIS no sentido dele pegar os macetes com o pessoal para resolver essas questões. EDILBERTO pede 
para conversar com o "REDU". DÊNIS pede que EDILBERTO ligue daqui um pouco, pois o "REDU" está atendendo outra ligação.  

COMENTÁRIO:

6292418855 16/05/2013 15:25:52 16/05/2013 15:26:30

        0 00:00:38 6291761646 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta ao DÊNIS se o "REDU" já terminou a ligação. DÊNIS responde que não. 

COMENTÁRIO:

6292418855 16/05/2013 15:29:14 16/05/2013 15:30:22

        0 00:01:08 6291761646 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DÊNIS avisa ao EDILBERTO que as meninas estão conferindo as assinaturas (mal feitas) e depois é para EDILBERTO ligar para o 
REDU... DÊNIS pede EDILBERTO espere um pouco até que as meninas terminem de conferir as assinaturas...

COMENTÁRIO:

6292418855 16/05/2013 15:32:12 16/05/2013 15:32:41

        0 00:00:29 6291761646 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz que "não tem como, que vai ligar para o rapaz e falar pra ele que não tem jeito".

COMENTÁRIO:

6292418855 16/05/2013 15:33:03 16/05/2013 15:33:41

        0 00:00:38 6291761646 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DENIS informa a EDILBERTO que  a assinatura do BETIN não está  atualizada e está dando diferença, pois a última vez que o 
BETIN esteve lá foi 02 de fevereiro  e o 'RENDU"  disse que a assinatura do BETIN  está diferente e não tem como. EDILBERTO 
pede para falar com ORENDU. Cai a ligação.

COMENTÁRIO:

6292418855 16/05/2013 15:36:05 16/05/2013 15:36:41

        0 00:00:36 6291761646 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a "DENIS" que falará com "GILBERTO?", que amanhã GILBERTO irá ao encontro de "DENIS?" para resolver a 
situação.

COMENTÁRIO:

6292418855 16/05/2013 15:37:08 16/05/2013 15:38:31

        0 00:01:23 6281314091 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI pergunta qual é a conta de EDILBERTO. Este diz que a Agência é do Banco do Brasil, 3311-1, conta 21082X.

TRANSCRIÇÃO:
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COMENTÁRIO:

6292418855 16/05/2013 15:55:58 16/05/2013 15:59:56

        0 00:03:58 99751641 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta se NAILTON olhou lá para ele. Este diz que vai olhar. EDILBERTO indaga por que a liquidez não está caindo 
na conta. NAILTON fala que vai passar um e-mail para lá de novo, pois está pendente ainda, que está 3,30. EDILBERTO comenta 
que é uma conta garantida, é como se fosse desconto de duplicata. NAILTON diz que depende da classificação que o banco faz. 
EDILBERTO fala que é mais fácil pegar as duplicatas, descontar e pagar essa conta. NAILTON fala que na condição que está, vai 
cobrar 5%. EDILBERTO fala que desse jeito vai ter que parar de mexer com o banco. NAILTON diz estar passando outro e-mail 
cobrando, que o banco está analisando a classif icação, e que EDILBERTO tem que baixar a restrição dele. EDILBERTO fala que 
se não for, vai ter que levar essa "porra" até o f inal do ano, que vai ser o "Refis", que já gastou 500 mil lá com os caras. 
NAILTON fala para EDILBERTO arrumar um advogado bom. 

COMENTÁRIO:

6292418855 16/05/2013 16:33:37 16/05/2013 16:40:46

        0 00:07:09 84222006 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TIAGO pergunta  EDILBERTO que dia o pessoal deste foi lá conferir com o farmacêutico daquele. EDILBERTO diz que foi na sexta-
feira passada. TIAGO pergunta quem foi lá. EDILBERTO fala que vai passar o telefone para ela. CLÁUDIA diz a TIAGO que eles 
falaram com o ALEX. TIAGO diz que falou com o ALEX e este disse que ninguém falou com ele. CLÁUDIA diz que foram lá, que 
falou com ele, que estava ele e outra moça na farmácia, que foram na prefeitura e depois na farmácia, que primeiro estavam na 
secretaria de saúde. TIAGO pergunta o que eles f izeram na saúde. CLÁUDIA diz que foram falar com ele, que este disse que 
não estava sabendo nada a respeito das notas, que foram na prefeitura e falaram com o WILIAN, que este falou que tinha que 
conferir se realmente os medicamentos estaria no contrato. TIAGO diz que é isso que o EDILBERTO está cobrando, e não dá 
conta de responder para ele, pois ele disse que mandava ele lá para provar que o medicamento que estava na nota, era o que 
estava no contrato, porque sozinho, eles não dão conta. CLÁUDIA diz que falou para o WILIAN e este disse que iria chamar o 
ALEX, que só ela mostrar, parece que não estava sendo legal, que ontem falou com ele, e ele disse que o ALEX tinha f icado de ir 
lá à tarde. TIAGO diz que não adiantou eles irem lá. CLÁUDIA diz que não fez nada, porque o WILIAN queria que o ALEX 
farmacêutico deles olhasse, que naquele dia eles estavam preparando para receber a Vigilância, que não tinha como fazer. 
TIAGO fala para CLÁUDIA ir lá amanhã para eles conferirem produto por produto, porque senão, não tem jeito. CLÁUDIA combina 
de ir lá amanhã depois do almoço. TIAGO comenta que quer pagar, que o dinheiro está na conta, mas que não quer fazer o trem 
errado. CLÁUDIA fala que foi uma moça do f inanceiro (CLEIDE) que os orientou a fazer uma nota só, apesar de serem dois 
contratos. TIAGO fala que CLEIDE paga qualquer coisa com o dinheiro da contrapartida, mas que com o dinheiro da saúde, tem 
que ser notas específ icas, que aquela outra nota deles foi paga com contrapartida. CLÁUDIA salienta que provavelmente eles 
vão ter que emitir novas notas, que vão ter que conferir e fazer alterações, que tem que ver com a advogada deles lá, se pode 
reemitir essas notas. CLÁUDIA f ica de ligar para TIAGO amanhã após o almoço para ter certeza se ele poderá fazer a 
conferência. 

COMENTÁRIO:

6292418855 16/05/2013 17:16:44 16/05/2013 17:19:06

        0 00:02:22 81178807 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a HNI se a ALZIRA ligou. HNI diz que não e pergunta se ela tem dinheiro. EDILBERTO fala que eles estão 
com muito dinheiro, que não sabe onde eles colocam dinheiro, que HNI pode puxar, que ele quer uma beiradinha, que não é para 
fazer barato, que eles querem ganhar muito, que eles tem o canal, que eles estão mexendo só com isso, comprar loteamento, 
que eles têm renda grande, que eles entregaram 100 casas. 

COMENTÁRIO:

6292418855 16/05/2013 17:28:48 16/05/2013 17:30:09

        0 00:01:21 96374590 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DANILO fala a EDILBERTO que liberou o negócio da nota. EDILBERTO diz que lá já está resolvido e pergunta pelo federal. DANILO 
fala que do federal não conseguiu nada lá, que vai voltar lá amanhã. EDILBERTO comenta que já tem quase duas semanas que 
ele está vendo isso e até hoje. DANILO diz que amanhã vai se empenhar. EDILBERTO pergunta pelo negócio do ICMS, que não 
pode deixar acumular. DANILO diz que o menino já está mandando para EDILBERTO. 

COMENTÁRIO:

6292418855 16/05/2013 17:30:32 16/05/2013 17:34:06

        0 00:03:34 84035373 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala a JANILTON que está pensando de organizar para na terça-feira eles irem a Brasília. JANILTON diz que deixou 
recado para SÉRGIO, para quando ele chegar de viagem ligar para eles. EDILBERTO fala que se SÉRGIO não for, que é para 
JANILTON e eles irem a Brasília, naquele Shopping, no escritório deles. EDILBERTO diz que conversou com Dr. PAULO, que eles 
falam que já está resolvendo, mas que vai ligando e está tudo enrolado, que quer ir lá para resolver, que quer ver documento, 
que ele tem que pagar o imposto certinho. JANILTON sugere que eles peguem o dinheiro para trás, que quando chegar o "Refis" 
eles mandam "bala". EDILBERTO comenta que o processo está lá, que não vai para frente, que vem negócio do "Refis", que eles 
devem estar segurando. JANILTON fala que não é isso, que só tem apenas um juiz para os processos da Receita Federal, que o 
pessoal de Brasília não fez nada no processo, não deu entrada, não fez nada. Falam de ir a Brasília sem avisar os caras.
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COMENTÁRIO:

6292418855 17/05/2013 08:14:06 17/05/2013 08:17:56

        0 00:03:50 6182369797 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RONALDO informa EDILBERTO que está na eminência de entrar no certif icado digital, ainda não ocorreu devido à inconsistência 
em declaração de imposto de renda. RONALDO avisa EDILBERTO que não atenderá outras pessoas,  somente atenderá a 
pessoa de EDILBERTO.

COMENTÁRIO:

6292418855 17/05/2013 08:24:07 17/05/2013 08:25:14

        0 00:01:07 6284904545 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO pergunta JANDUHY se ele está indo hoje, JANDUHY diz que aquele negócio não deu certo, mais para a frente ele 
dirá a EDILBERTO, está organizando assim que pegar ele ligará para EDILBERTO. 

TRANSCRIÇÃO: JANDUHY: Fala doutor EDIBERTO.

EDILBERTO: Fala meu amigo. Bão?

JANDUHY: Graças a Deus. 

EDILBERTO: Cê tá vindo aqui hoje. 

JANDUHY: Não. Aquele negócio não deu certo não. Mais pra frente. Aí eu te falou, tá bom?

EDILBERTO: Hum.

JANDUHY: Vamo organizar. Aí, assim que pegar eu te dou um alô. 

EDILBERTO: É, porque cê falou (?).

JANDUHY: (?) acho que a semana que vem dá certo. É. Pois é. Mas não deu certo não, infelizmente. Aí, semana que vem eu 
acho que dá certo, quarta ou quinta. Aí, eu te ligo, tá bom? Assim que eu te pa, pegar eu já passo direto procê. 

EDILBERTO: Então tá bom. Falou. Brigado. 

JANDUHY: Tá bão. Tchau. Fica com Deus. 

COMENTÁRIO:

6292418855 17/05/2013 08:31:51 17/05/2013 08:33:45

        0 00:01:54 6285929833 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FRANCIS diz a EDILBERTO que o trem dele está resolvido e, que precisa que EDILBERTO mande três orçamentos das notas  do 
Mandado de Segurança. EDILBERTO diz que mandará a CLÁUDIA fazer agora, e pedir para ela levar para o FRANCIS. FRANCIS 
diz a EDILBERTO que irá alguém dele lá para acabar de acertar os trem lá. EDILBERTO diz que CLÁUDIA e outra pessoa irá para 
lá onde encontra-se FRANCIS, este diz para EDILBERTO providenciar os orçamentos que irão pagá-lo ainda hoje, FRANCIS diz 
ter que viajar e na segunda-feira irá na empresa de EDILBERTO conversar com o mesmo. EDILBERTO diz ter que conversar com 
o mesmo para ver se organiza bem lá. 

COMENTÁRIO:

6292418855 17/05/2013 08:47:12 17/05/2013 08:47:48

        0 00:00:36 98528786 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO pede para LUCAS retornar ligação.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 17/05/2013 08:58:17 17/05/2013 09:00:07

        0 00:01:50 85385440 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO cobra de CLÁUDIA o negócio do cartório que era para mexer lá. CLÁUDIA diz estar separado, em cima da mesa e, 
que está chegando na empresa. EDILBERTO diz que o menino está saindo de lá, é aquele negócio lá de Goianira, terá que levar 
três coberturas daqueles Mandados de segurança, conforme ligação do MULLER. CLÁUDIA diz ao mesmo que não tem como ir a 
Goianira sozinha, devido ao vencimento de sua CNH. EDILBERTO diz que eles querem pagar isso hoje lá.

COMENTÁRIO:

6292418855 17/05/2013 09:11:29 17/05/2013 09:13:09

        0 00:01:40 81713321 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta HNI se este não ligou em Goianira hoje, HNI diz que não, nem aquele dia. EDILBERTO pergunta-o se à tarde 
tem como ele ir lá junto com uma funcionária, para tentar resolver aqueles negócios, porque eles estão querendo pagar tudo 
hoje. HNI pergunta o que ela tem que resolver lá. EDILBERTO diz que na conferência, eles não estavam conseguindo identif icar o 
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nome, então ela estará indo para resolver. HNI diz que qualquer coisa a LETÍCIA irá com ela. EDILBERTO diz que CLÁUDIA alegou 
estar com CNH vencida, e LETÍCIA irá para dirigir o veículo da empresa. HNI concorda. EDILBERTO informa-o que CLÁUDIA irá 
ligar para LETÍCIA para estas combinarem. HNI diz que LETÍCIA é a responsável por faturar, qualquer dúvida ela esclarece lá.

COMENTÁRIO:

6292418855 17/05/2013 09:21:24 17/05/2013 09:23:23

        0 00:01:59 84530986 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz para ERLITO? levar os mil e setecentos a hora que for. ERLITO? pergunta quanto que é o quebrado. EDILBERTO 
não sabe informar e diz que ele terá que levar o valor, pois o pedido está na mão da JACIARA. ERLITO justif ica o atraso do 
pagamento, devido ao atraso do pagamento da nota a ser efetuado pelo IPASGO, onde continha um erro.  

COMENTÁRIO:

6292418855 17/05/2013 09:25:08 17/05/2013 09:28:27

        0 00:03:19 99751641 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta ao NAILSON se este no banco. NAILSON responde que não. EDILBERTO quer uma transferência de 
valores. EDILBERTO reclama que está dif ícil mexer com o ITAÚ, os juros são altos. EDILBERTO manda duplicatas para o Itaú e 
não recebe uma contrapartida em operações com juros mais baixos (desconto de duplicatas).

COMENTÁRIO:

6292418855 17/05/2013 09:30:01 17/05/2013 09:33:00

        0 00:02:59 6233223148 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: IGOR - SECRETÁRIO DE SAÚDE DE GAMELEIRA - liga para o EDILBERTO e este comunica que está providenciando a 
documentação. IGOR propõe comprar de EDILBERTO no vale até a regularização da documentação. EDILBERTO responde que 
não tem problema algum. EDILBERTO orienta IGOR a mandar a relação do que precisa por e-mail, que ele providencia e IGOR 
manda alguém dele pegar. EDILBERTO fornece o nome e o telefone de CLÁUDIA para que IGOR converse: 3202-5616. IGOR 
salienta que tem algumas demandas urgentes. Foi o GILBERTO quem passou o telefone de EDILBERTO  para IGOR. IGOR pede 
que EDILBERTO adiante esta conversa com a CLÁUDIA. EDILBERTO comenta que o JARI está na BARRA onde passou a semana 
toda num pregão.

COMENTÁRIO:

6292418855 17/05/2013 09:57:37 17/05/2013 10:00:22

        0 00:02:45 81741385 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta ao JARI se tem leite no negócio de GAMELEIRA, pois o SECRETÁRIO DO MUNICÍPIO ligou. JARI responde 
que tem de olhar. EDILBERTO indaga ao JARI como está em BARRA. JARI responde que está uma porcaria, continua do mesma 
maneira. EDILBERTO comenta que JARI nem deveria ter ido para lá, pois uma máfia ali domina. EDILBERTO reclama que o caso de 
GOIANIRA até hoje não foi resolvido. EDILBERTO está mandando CLÁUDIA para GOIANIRA depois do almoço para resolver o 
caso de GOIANIRA. GILBERTO está ligando, cobrando o negócio de uma carta convite. 

COMENTÁRIO:

6292418855 17/05/2013 10:30:10 17/05/2013 10:31:04

        0 00:00:54 6281615760 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI do Banco ITAÚ informa ao EDILBERTO que tem R$ 10.000,00 para antecipar. EDILBERTO agradece dizendo que isso não 
resolve nada...

COMENTÁRIO:

6292418855 17/05/2013 11:36:23 17/05/2013 11:37:53

        0 00:01:30 81713321 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a HNI se este está precisando dos documentos agora. EDILBERTO manda reconhecer, autenticar no 
"RENDU" (perto da Tamandaré), pois tem um cara que autentica sem apresentar os originais. Acontece que o rapaz não está lá 
agora. LETÍCIA teria cobrado os documentos. EDILBERTO combina de mandar os documentos depois do almoço e avisa que é a 
CLÁUDIA que está arrumando e que esta pegará a LETÍCIA, também depois do almoço, para irem a GOIANIRA.

COMENTÁRIO:

6292418855 17/05/2013 11:51:14 17/05/2013 11:54:02

        0 00:02:48 84035373 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO comenta com o JANILTON que falou com a peça rara sobre um tal de certif icado digital. HNI aduz que isso é tudo 
mentira. JANILTON esclarece que não fala com o RONALDO, pois este lhe ofendeu... 

COMENTÁRIO:

6292418855 17/05/2013 11:55:20 17/05/2013 11:59:49

        0 00:04:29 6196358569 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO conversa com o EDUARDO e este esclarece que as certidões estão indo para o certif icado digital para serem 

liberadas, em razão de irregularidades cometidas por profissionais da receita, contadores... oportunidade em que vários foram 
presos em alguns estados. Nesse sentido, o sistema da Receita trava para apuração. EDUARDO disse que a coisa sai. 
RONALDO pede que EDILBERTO peça ao JANILTON que não ligue para eles. EDILBERTO reclama que necessita de uma solução, 
pois as consequências do negócio estão lhe trazendo prejuízos (juros altos). EDILBERTO diz que não vê documentos da ação do 
Dr. PAULO. 

COMENTÁRIO:

6292418855 17/05/2013 12:10:30 17/05/2013 12:13:00

        0 00:02:30 6281550094 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LETÍCIA (SOBRINHA) confirma com o EDILBERTO sobre sua ida a GOIANIRA com a CLÁUDIA para resolver questões de notas - 
pagamentos.

COMENTÁRIO:

6292418855 17/05/2013 12:15:29 17/05/2013 12:16:38

        0 00:01:09 81550094 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pede a LETÍCIA que pegue uma cópia do contrato e da nota f iscal tirada para GOIANIRA e orienta que deve conferir 
os itens da nota e do contrato: bateu acabou, morreu o assunto.

COMENTÁRIO:

6292418855 17/05/2013 12:37:22 17/05/2013 12:38:45

        0 00:01:23 6284293577 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON fala para EDILBERTO que este foi para o almoço e o deixou na "chapada". EDILBERTO diz que está arrumando, que vai 
ver o que vai fazer, que as do mês de março vai resolver. MILTON pergunta pelas de abril. EDILBERTO diz que as de abril é outra 
coisa. MILTON fala que eles já estão em maio. EDILBERTO diz que está tentando, que não tem dinheiro, que vai pagar o imposto e 
algumas duplicatas. 

COMENTÁRIO:

6292418855 17/05/2013 12:37:33 17/05/2013 12:38:45

        0 00:01:12 6284293577 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON fala para EDILBERTO que este foi para o almoço e o deixou na "chapada". EDILBERTO diz que está arrumando, que vai 
ver o que vai fazer, que as do mês de março vai resolver. MILTON pergunta pelas de abril. EDILBERTO diz que as de abril é outra 
coisa. MILTON fala que eles já estão em maio. EDILBERTO diz que está tentando, que não tem dinheiro, que vai pagar o imposto e 
algumas duplicatas. 

COMENTÁRIO:

6292418855 17/05/2013 14:26:04 17/05/2013 14:26:59

        0 00:00:55 81178807 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO pergunta a HNI se o cara foi colocar o negócio lá. HNI diz que vai ligar para ele, que eles vão ter que ir lá. EDILBERTO 
 fala que não vai lá hoje. HN diz que vai marcar amanhã. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 17/05/2013 15:56:23 17/05/2013 15:58:12

        0 00:01:49 84222006 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz a EDILBERTO que as pessoas estão cientes, a Secretaria de Finanças, o Farmacêutico. EDILBERTO diz que já foi uma 
pessoa responsável para resolver. HNI diz que ele precisa dos outros três orçamentos. EDILBERTO diz que falou com MILER e 
que ele queria (resolver) hoje. 

COMENTÁRIO:

6292418855 17/05/2013 15:58:34 17/05/2013 15:59:52

        0 00:01:18 85385440 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a CLÁUDIA que conversou com alguém e que estão esperando "isso" lá. CLÁUDIA explica para EDILBERTO o 
caminho para chegar ao Setor Finsocial. 

COMENTÁRIO:

6292418855 17/05/2013 16:23:19 17/05/2013 16:27:49

        0 00:04:30 99751641 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a AILTON que conversou com Gerente do Banco Bradesco sobre aprovação de "empréstimo?"; fala também 
sobre redução de taxa, parcelamento de saldo devedor e duplicata.  AILTON diz que fará levantamento do débito de EDILBERTO 
e lhe repassa informações bancárias. 
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COMENTÁRIO:

6292418855 17/05/2013 16:55:57 17/05/2013 16:59:15

        0 00:03:18 6285385440 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CLÁUDIA diz a EDILBERTO que o contrato que ela levou é diverso do outro, que há diferença nos itens. EDILBERTO diz que foi 
erro do advogado (procurador jurídico). CLÁUDIA diz que o advogado foi demitido da Prefeitura e sugere ver com THIAGO o que 
fazer. EDILBERTO diz para falar com THIAGO. 

COMENTÁRIO:

6292418855 17/05/2013 17:06:28 17/05/2013 17:08:18

        0 00:01:50 84222006 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO conversa com THIAGO sobre a divergência nos contratos. THIAGO diz que conversará com CLEIDE (Secretária de 
Finanças) para resolver a situação.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 17/05/2013 17:09:32 17/05/2013 17:11:22

        0 00:01:50 85385440 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO diz a WILLIAM que entrou em contato com THIAGO. WILLIAM diz que a divergência nos contratos é referente à 
numeração dos itens, que os produtos correspondem. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 20/05/2013 08:04:56 20/05/2013 08:14:00

        0 00:09:04 6684387362 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: WILSON pergunta que dia EDILBERTO vai para lá. Este diz que dia 29, que 30 é feriado. WILSON fala sobre marcar vacinação de 
brucelose. Falam sobre pescaria e peixes que WILSON pegou. Falam sobre validade da licença de pesca. WILSON fala sobre 
rapaz ter cortado as sementes e sobre ensacamento destas. Falam sobre revisão de motor. WILSON faz encomenda de compra 
para EDILBERTO. Falam sobre o documento de a moto estar vencido, que a placa é KAQ 2543. Conversam sobre o pagamento 
do IPVA do carro. 

COMENTÁRIO:

6292418855 20/05/2013 08:52:27 20/05/2013 08:53:12

        0 00:00:45 81691708 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO pergunta se JARI está chegando. Este diz que sim, que o trânsito está complicado. EDILBERTO diz que o menino está 
esperando. JARI diz que em 3 minutos chega.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 20/05/2013 08:58:32 20/05/2013 08:59:55

        0 00:01:23 99751641 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a NAILTON como que eles vão resolver o negócio, que se este quiser levar lá outro gerente. NAILTON diz 
que vai mandar uma proposta de parcelamento para resolver o problema. EDILBERTO reclama do Banco Itaú. 

COMENTÁRIO:

6292418855 20/05/2013 09:16:14 20/05/2013 09:17:15

        0 00:01:01 85929833 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta se FRANÇA está na cidade. Este diz que está em Goiânia. EDILBERTO fala que o TIAGO marcou agora de 
manhã, que está mandando os meninos para lá para resolver isso hoje, para receber isso aí. FRANÇA pensou que já tinha 
pagado. EDILBERTO diz que não pagou, que é para FRANÇA dar uma ajuda lá. 

COMENTÁRIO:

6292418855 20/05/2013 09:51:14 20/05/2013 09:52:05

        0 00:00:51 6293475371 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CLEBER pergunta se EDILBERTO está na empresa. EDILBERTO confirma. CLEBER fala que está tendo uma mudança no acesso à 
internet, que queria passar lá para habilitar algo para EDILBERTO. Este fala para CLEBER ir e ver se já consegue ajeitar aquele 
negócio da Prohospital.

COMENTÁRIO:

6292418855 20/05/2013 09:53:01 20/05/2013 09:55:06

        0 00:02:05 6284523066 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO conversa com HNI sobre documento de moto que está no nome de EDILBERTO, que é de Montes Claros, que é a 
moto que f ica na fazenda, que a placa é KAQ 2543. Falam sobre pagamento de Licenciamento de veículo.

TRANSCRIÇÃO:
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COMENTÁRIO:

6292418855 20/05/2013 11:08:25 20/05/2013 11:09:32

        0 00:01:07 6281691708 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JARI fala para EDILBERTO que eles vão ter que f icar lá até 1 hora, que encontraram com TIAGO, mas que este não foi na 
Secretaria, que encontraram com ele em frente à Ação Social, que ele ligou para a CLEIDE, do f inanceiro, que marcou com ela 1 
hora, que vão esperar para resolver hoje ainda. 

COMENTÁRIO:

6292418855 20/05/2013 11:14:10 20/05/2013 11:15:29

        0 00:01:19 6293770131 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LEANDRO fala para EDILBERTO que o ISAÍAS comprou material lá com o cheque de EDILBERTO, que está ligando para confirmar 
se o cheque foi realmente passado para ISAÍAS. EDILBERTO confirma.

COMENTÁRIO:

6292418855 20/05/2013 11:17:41 20/05/2013 11:18:40

        0 00:00:59 6182369797 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: RONALDO comenta com EDILBERTO que estão aguardando notícia boa para este, que estava conversando com o Doutor, que 
mais tarde ele vai lhe dar retorno, que vai dar tudo certo.  

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 20/05/2013 11:19:04 20/05/2013 11:21:33

        0 00:02:29 99751641 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta se HNI está no banco. Este confirma. EDILBERTO fala para ele transferir da 390934 que lá tem R$ 8.000,00. 
HNI confirma quanto que tem. EDILBERTO diz que é R$ 8.049,00, que tem mais, que o outro vai na compensação, que está na 
390934, que a agência é 1590.

COMENTÁRIO:

6292418855 20/05/2013 11:33:59 20/05/2013 11:36:36

        0 00:02:37 6232025060 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (CLEBER/EDILBERTO?) pergunta a EDILBERTO qual é a chave de acesso. EDILBERTO fala que é J0945696. HNI pergunta pela 
senha de letras e números. EDILBERTO diz que é JACI11221, que a outra senha é 33001313. HNI pede a outra de tirar o extrato. 
EDILBERTO fala que essa é a que usa do Banco do Brasil para fazer  pagamento, fazer tudo, que a que ele anotou é da 
Prohospital. HNI diz que é da JMédica. EDILBERTO fala que é 33001313, mas que vai confirmar.

COMENTÁRIO:

6292418855 20/05/2013 11:39:51 20/05/2013 11:40:44

        0 00:00:53 93475371 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta se EDILBERTO2 arrumou. Este pergunta se EDILBERTO acessou a conta. EDILBERTO diz que sim. 
EDILBERTO2 fala que ele tem que sair da conta, pois senão não dá certo. 

COMENTÁRIO:

6292418855 20/05/2013 11:47:28 20/05/2013 11:48:39

        0 00:01:11 6235656524 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI fala para EDILBERTO repetir a senha de novo. EDILBERTO diz que é J0945696 e JAC11221.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 20/05/2013 11:55:12 20/05/2013 11:57:14

        0 00:02:02 6281329242 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta a EDILBERTO se o JÚNIOR (pintou) deixou a escada na f irma. EDILBERTO diz que não sabe, que só se foi lá em 
cima, que é para HNI ligar para MARINA ou para seu sobrinho ALEXANDRE. EDILBERTO passa no número da Prohospital 3565-
6427.

COMENTÁRIO:

6292418855 20/05/2013 14:39:28 20/05/2013 14:42:11

        0 00:02:43 6284035373 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JANILTON avisa ao EDILBERTO que está indo à JMÉDICA para conversarem. EDILBERTO cobra pelo DANILO, pelo negócio da 
FEDERAL. JANILTON responde que ligará para ele quando estiver na JMÉDICA. EDILBERTO fala que vem cobrando do DANILO o 
parcelamento de umas guias, o negócio de um caminhão. JANILTON anotará tudo para cobrar do DANILO. EDILBERTO deixa claro 
que está complicado.
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COMENTÁRIO:

6292418855 20/05/2013 14:56:01 20/05/2013 14:56:32

        0 00:00:31 6284293577 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO confirma com MILTON um pedido/envelope que está com o ALEXANDRE, se é para LUZIÂNIA. MILTON responde que 
sim...

COMENTÁRIO:

6292418855 20/05/2013 15:44:41 20/05/2013 15:45:40

        0 00:00:59 6196358569 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: Chamada para a caixa postal de EDUARDO - EDILBERTO pede que EDUARDO retorne sua ligação.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 20/05/2013 15:46:05 20/05/2013 15:46:53

        0 00:00:48 6182369797 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RONALDO pede que EDILBERTO espere que um pouco até que ele receba o posicionamento do DOUTOR [PAULO?!] para depois 
conversarem. RONALDO está começando uma reunião... 

COMENTÁRIO:

6292418855 20/05/2013 16:47:00 20/05/2013 16:48:39

        0 00:01:39 32186683 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JACIARA liga na NOVA HOSPITALAR e pede para falar com a JORDANA. EDILBERTO fala com a JORDANA e esta informa que 
até agora nada. JORDANA está acompanhando no Departamento de Compras. EDILBERTO voltará a ligar amanhã cedo.

COMENTÁRIO:

6292418855 20/05/2013 20:34:05 20/05/2013 20:36:22

        0 00:02:17 98528786 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta ao LUCAS se deu certo lá. LUCAS responde que não tinha ninguém por lá hoje: nem o SECRETARIO... 
LUCAS salienta que o trem está meio de rosca lá. Está saindo, contudo devagar. Amanhã LUCAS tentará despachar com o 
PREFEITO para depois levar ao SECRETÁRIO. A primeira lista a ser liberada refere-se ao pedido pequeno. LUCAS assevera que 
os processos estão f icando tudo no jeito, aguardando só o pagamento. 

COMENTÁRIO:

6292418855 20/05/2013 20:44:36 20/05/2013 20:51:17

        0 00:06:41 32942778 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta ao JARI o que foi que deu lá. JARI responde que a maior parte é contrapartida da PREFEITURA. JARI trouxe 
duas notas para somar e ver se compensa mexer nelas (separar os itens nelas: farmácia básica e contrapartida da 
PREFEITURA), contudo a PREFEITURA não tem dinheiro para pagar. EDILBERTO não compreende o que é contrapartida da 
PREFEITURA. JARI  salienta que até hoje eles não tinham começado a mexer com isso. EDILBERTO chama a atenção do JARI por 
não acompanhar o caso. JARI reclama que o FARMACÊUTICO que deveria entender os trâmites não sabe nada. EDILBERTO 
pergunta pela nota JMÉDICA - que está nas mãos do SECRETÁRIO. CLÁUDIA entregou também as outras duas propostas ao 
SECRETARIO. JARI disse que os controlados da MAISE serão pagos

COMENTÁRIO:

6292418855 22/05/2013 15:46:33 22/05/2013 15:47:40

        0 00:01:07 6284904545 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO fala a JANDUHY que ele f icou de ir lá hoje. JANDUHY diz que está em Rialma, que essa semana não deu certo, que 
alguém vai o avisar, que o rapaz vai lá amanhã para o ajudar, que o dia que ele agendar comunica a EDILBERTO.

TRANSCRIÇÃO: JANDUHY: Fala EDIBERTO.

EDILBERTO: Fala meu amigo JANDUHY.

JANDUHY: Tudo bem.

EDILBERTO: Graças a Deus.

JANDUHY: Então tá bom. 

EDILBERTO: Cê f icou de vim hoje.

JANDUHY: É. Mas só, só, só que a nun, essa semana não deu certo não. Aí ele vai me avisar... Até vem aqui amanhã, o rapaz 
aqui, ver o que que ele vai me ajudar, e o dia que ele me agendar aqui eu te falou. Tá bom?

EDILBERTO: Ah. Então pro... Eu te ligo... Aí se, se não resolver amanhã, só segunda-feira. Aí, segunda eu te ligo. Qualquer coisa 
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eu (?)...

JANDUHY: Ele vai, vai, ele de, deve vir aqui amanhã e me, e me agenda aqui. Eu te falo. Tá bom? 

EDILBERTO: Tá bom. Bragado. 

JANDUHY: Então falou (?). Brigado. Tchau. 

COMENTÁRIO:

6292418855 22/05/2013 16:00:44 22/05/2013 16:05:12

        0 00:04:28 6284713700 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI conversa com EDILBERTO sobre os negócios deste. EDILBERTO comenta que está dif ícil, que está surgindo muito empresa 
no mercado, que as licitações são "arroz com feijão". EDILBERTO fala que não está conseguindo falar com a mãe de HNI. Este 
comenta que estava tentando achar um erro de R$ 30,00 no orçamento de Trindade, que eles estão barrando o seu pagamento 
por causa de R$ 30,00, que encontrou o erro. Falam sobre a dificuldade com funcionários. HNI fala que vai dar um pulo na 
empresa de EDILBERTO para conversarem. HNI comenta que mandou 6 funcionários embora. 

COMENTÁRIO:

6292418855 22/05/2013 16:10:33 22/05/2013 16:11:32

        0 00:00:59 6182369797 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RONALDO fala a EDILBERTO que não está bem do estômago, que está no Hospital, que será examinado por um gastro, que é 
para EDILBERTO falar com EDUARDO, que não está sabendo de nada. EDILBERTO fala que o EDUARDO não atende o telefone. 

COMENTÁRIO:

6292418855 22/05/2013 16:11:56 22/05/2013 16:12:44

        0 00:00:48 6182733969 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO pede para EDUARDO ligar para ele.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 22/05/2013 16:28:37 22/05/2013 16:31:01

        0 00:02:24 6285929833 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO conversa com FRANÇA sobre este estar corrido, que ele estava em concorrência mais cedo. EDILBERTO pergunta 
qual o dia que ele acha que eles vão pagar. FRANÇA diz que era para pagar hoje e indaga se ainda não pagaram. EDILBERTO diz 
que o menino falou que está fazendo a folha primeiro, que lá para sexta-feira que vai ver, que todas as notas já estão lá para 
pagar, que a única que não estava lá, o TIAGO estava indo com a nota da JMédica. FRANÇA pergunta se o TIAGO foi lá na 
JMédica. EDILBERTO diz que não. EDILBERTO fala que FRANÇA deveria ter colocado o TOMAZ para ajudá-los. FRANÇA diz que 
vai ver se vai lá amanhã para conversarem.

COMENTÁRIO:

6292418855 22/05/2013 16:28:48 22/05/2013 16:31:02

        0 00:02:14 6285929833 EFETOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO conversa com FRANÇA sobre este estar corrido, que ele estava em concorrência mais cedo. EDILBERTO pergunta 
qual o dia que ele acha que eles vão pagar. FRANÇA diz que era para pagar hoje e indaga se ainda não pagaram. EDILBERTO diz 
que o menino falou que está fazendo a folha primeiro, que lá para sexta-feira que vai ver, que todas as notas já estão lá para 
pagar, que a única que não estava lá, o TIAGO estava indo com a nota da JMédica. FRANÇA pergunta se o TIAGO foi lá na 
JMédica. EDILBERTO diz que não. EDILBERTO fala que FRANÇA deveria ter colocado o TOMAZ para ajudá-los. FRANÇA diz que 
vai ver se vai lá amanhã para conversarem.

COMENTÁRIO:

6292418855 22/05/2013 17:22:28 22/05/2013 17:23:22

        0 00:00:54 6299679223 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: Chamada para a caixa postal de JOÃOZINHO: EDILBERTO pede que este retorne a ligação.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 22/05/2013 17:57:37 22/05/2013 17:59:40

        0 00:02:03 SEM REGISTRO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pede à esposa de JOÃOZINHO que este ligue para ele. JOÃOZINHO está no médico. EDILBERTO pede que a esposa 
fale para o  JOÃOZINHO para que eles se encontrem amanhã cedo... Esposa falará para JOÃOZINHO ...

COMENTÁRIO:

6292418855 22/05/2013 18:09:36 22/05/2013 18:10:55

        0 00:01:19 98528786 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO questiona HNI sobre alteração que ele está tentando efetuar. HNI diz que fará ajuste para poder liberar. EDILBERTO 

questiona se será rápido. HNI confirma, mas fala que, dependendo da situação, terá que aguardar até o próximo mês e diz que 
amanhã verif icará se "tem como, se tem a possibilidade realmente de fazer".

COMENTÁRIO:

6292418855 23/05/2013 07:45:34 23/05/2013 07:46:35

        0 00:01:01 SEM REGISTRO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta ao JOÃOZINHO pelo horário que estará indo para a sua cidade lá. JOÃOZINHO indaga se EDILBERTO quer 
encontrar agora cedo. A resposta de EDILBERTO é positiva. JOÃOZINHO salienta que está terminando de tomar um café e que 
descerá para a empresa.  

COMENTÁRIO:

6292418855 23/05/2013 08:17:03 23/05/2013 08:19:30

        0 00:02:27 6196358569 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO reclama que não consegue falar com o EDUARDO para o próprio. EDUARDO esclarece que acabou de falar com o 
DOUTOR (PAULO?!) e que a liberação deve sair a qualquer momento, ainda hoje... 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 23/05/2013 08:20:54 23/05/2013 08:22:30

        0 00:01:36 6284054872 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO comunica ao TOMAZ que o JOÃOZINHO irá passar agorinha na JMÉDICA e indaga se o advogado quer falar com ele. 
TOMAZ responde que sim e se compromete de ir para a JMÉDICA para esperar o JOÃOZINHO - PREFEITO DE MOZARLÂNDIA... 
EDILBERTO conversará com ele sobre os problemas decorrentes de processo licitatório (EDITAL)...

COMENTÁRIO:

6292418855 23/05/2013 08:24:51 23/05/2013 08:25:37

        0 00:00:46 85929833 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a HNI (MULLER?!) se este está em GOIÂNIA... HNI responde que está saindo para GOIÂNIA e que passará 
em empresa de EDILBERTO. EDILBERTO pergunta se HNI olhou o negócio. HNI responde que a CLEIDE não chegou... 

COMENTÁRIO:

6292418855 23/05/2013 08:46:11 23/05/2013 08:47:51

        0 00:01:40 6285022798 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CHAMADA DUPLICADA

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta ao EDILBERTO se o JOÃOZINHO (MOZARLÂNDIA) já chegou lá. EDILBERTO responde que não, que está o 
esperando. EDILBERTO salienta que o TOMAZ está indo para lá também. EDILBERTO vai lembrar JOÃOZINHO dos R$ 64.000,00 - 
que foi desorganização do pessoal de lá. MILTON pede que MILTON conversa também sobre os vales sem faturar que giram o 
montante de R$ 70.000,00. MILTON fará  o exame de sangue no Padrão e irá para a empresa.

COMENTÁRIO:

6292418855 23/05/2013 09:08:04 23/05/2013 09:10:53

        0 00:02:49 85022798 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta ao MILTON se este já está indo para a JMÉDICA, pois o primo (JOÃOZINHO) ali já chegou. MILTON irá mais 
tarde. EDILBERTO pergunta quem está dando problemas em MOZARLÂNDIA. MILTON responde que é o SALMO, pois este não 
quis repassar o EDITAL, impondo que o MILTON deveria buscá-lo na cidade, além de não lhe dar a mínima atenção. SALMO não 
teria atendido nem eventual orientação de MARIA JOSÉ. Em síntese: MILTON reclama da total má vontade do SALMO em atendê-
lo. EDILBERTO irá posicionar JOÃOZINHO sobre tudo. JOÃO teria dito ao EDILBERTO que a antiga equipe foi afastada porque 
deixava a desejar, não fazia nada.

COMENTÁRIO:

6292418855 23/05/2013 09:14:02 23/05/2013 09:16:10

        0 00:02:08 84054872 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO comunica que o JOÃOZINHO(PRIMO) está saindo da JMÉDICA para fazer alguns exames. EDILBERTO pede que 
TOMAZ vá ao encontro de JOÃOZINHO para conversar com este. TOMAZ reclama que o pessoal de MOZARLÂNDIA o queimou. 
JOÃOZINHO fará exames na MULTIMED. JOÃOZINHO fica de ligar para o TOMAZ assim que terminar os exames dele e da 
esposa a f im de conversarem sobre a questão.

COMENTÁRIO:

6292418855 23/05/2013 10:05:54 23/05/2013 10:08:22

        0 00:02:28 81691708 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a HNI (ARI?) que foram realizadas mudanças (em Prefeitura); que foi colocado um parente (primo) no 
Departamento de Compras, que "tudo que for comprar tem que passar para esse cara comprar"; que foi lhe dito que "o menino 
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não deve f icar lá". HNI (ARI?) questiona se EDILBERTO conversou com MILER sobre pregão. EDILBERTO diz que DANILO pediu 
para fazer o orçamento, porque precisa de quatro (orçamentos). EDILBERTO diz que lá não terá privilégio. HNI (ARI?) diz que a 
"All Médica?" está envolvida com empresa Estoque (em fraudes). 

COMENTÁRIO:

6292418855 23/05/2013 10:32:14 23/05/2013 10:33:48

        0 00:01:34 6284074872 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO questiona se TOMAZ falou com "o homem". TOMAZ diz que não houve contato. EDILBERTO diz que recebeu a lista, 
mas que "todo jeito é pra cancelar esse negócio lá, eu tô falando pro nosso amigo lá... pra cancelar o negócio"; diz que, na 
relação que lhe foi repassada, constam dez itens para o mesmo medicamento.

COMENTÁRIO:

6292418855 23/05/2013 10:34:28 23/05/2013 10:42:54

        0 00:08:26 6284054872 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO questiona se TOMAZ tentará falar com ele (JOÃO?) mais tarde. TOMAZ diz que não quer deixar a situação desse 
jeito. EDILBERTO fala que JOÃO estava na Prefeitura e TOMAZ não o procurou. TOMAZ diz que não conseguiu ser atendido 
quando esteve no município. EDILBERTO fala que conversou com JOÃO sobre "aquele pessoal", que JOÃO não quer que a 
empresa (?) vença a licitação no município ("não quero saber deles lá, não quero saber dessa empresa lá") e que pedirá para 
cancelá-la.

MILTON diz a TOMAZ que a lista foi desproporcional, que o valor correspondente ao que consta dela aproxima-se a três milhões, 
"que é só pra chamar a atenção do município, só pra chamar atenção da câmara de vereadores". MILTON fala para TOMAZ 
conversar com ele (JOÃO?) para cancelar (a licitação), diz que irá conversar com "JOÃO?" e convida TOMAZ para participar. 
TOMAZ aceita. MILTON faz objeção à lista: "fazer um trem desse aqui, o TCM cai de cima"; diz para TOMAZ marcar reunião com 
JOÃO para a próxima quarta-feira, para resolverem sobre o referido assunto; fala que a pessoa que a encaminhou não sabe 
que a licitação será cancelada, que o envio foi "em cima da hora" para dif icultar a participação no procedimento licitatório. 

COMENTÁRIO:

6292418855 23/05/2013 11:27:02 23/05/2013 11:28:40

        0 00:01:38 6299766875 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz para HNI que ambos precisam conversar; que possivelmente o Secretário não continuará lá; diz que tem contato: 
"lá eu tenho os acesso em cima, não é por baixo não".  HNI diz que avisará ao EDILBERTO quando chegar a Goiânia. 

COMENTÁRIO:

6292418855 23/05/2013 11:27:13 23/05/2013 11:28:40

        0 00:01:27 6299766875 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz para HNI que ambos precisam conversar; que possivelmente o Secretário não continuará lá; diz que tem contato: 
"lá eu tenho os acesso em cima, não é por baixo não".  HNI diz que avisará ao EDILBERTO quando chegar a Goiânia. 

COMENTÁRIO:

6292418855 23/05/2013 11:44:21 23/05/2013 11:45:10

        0 00:00:49 6293475371 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO questiona a OLAVO porque "caiu" a conta garantida da empresa Prohospital.  OLAVO diz que é devido à mudança 
no quadro societário. EDILBERTO pede por alteração na conta bancária. OLAVO diz que verif icará.

COMENTÁRIO:

6292418855 23/05/2013 13:26:34 23/05/2013 13:28:10

        0 00:01:36 6296980028 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta EDILBERTO se este olhou o negócio do banco, para tirar o nome da SANDRA. EDILBERTO diz que está tirado, o 
GILBERTO já teria realizado a mudança. HNI alega que o nome dela ainda consta no sistema do banco. EDILBERTO diz não saber 
quem é o gerente e não irá movimentar mais essa conta, EDILBERTO diz que irá verif icar quem é o gerente da conta. HNI diz que 
o nome dela está no grupo do EDILBERTO, ou seja, JMÉDICA  e da(não diz o nome). EDILBERTO diz para HNI ligar posteriormente 
que ele dará um jeito.

COMENTÁRIO:

6292418855 23/05/2013 14:27:06 23/05/2013 14:28:28

        0 00:01:22 6284054872 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta TOMAZ se ele conseguiu falar lá, TOMAZ responde que não, mais combinou com MILTON para descer para 
MOZARLÂNDIA junto com MILTON e EDILBERTO, para reunirem com ele(prefeito). EDILBERTO diz não ter conseguido falar com 
ele ainda para marcar. TOMAZ diz também não ter conseguido, mas quando eles marcarem TOMAZ irá junto, aí ele olhará tudo 
isso lá. EDILBERTO diz que tentará marcar. TOMAZ diz ao mesmo que pode marcar que ele irá com eles.
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COMENTÁRIO:

6292418855 23/05/2013 14:36:10 23/05/2013 14:37:01

        0 00:00:51 85929833 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta HNI se o pessoal conseguiu alguma coisa hoje, ou se ficará para segunda-feira. HNI acredita que dará 
certo. HNI diz que retornará lá, estava procurando TIAGO para encontrar as notas que faltam, porque o menino das compras não 
leva para eles. EDILBERTO diz que só falta colocar a nota da JMÉDICA. HNI diz estar retornando lá, depois retornará a ligação.

COMENTÁRIO:

6292418855 23/05/2013 15:22:08 23/05/2013 15:23:55

        0 00:01:47 85022798 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO comunica MILTON que não conseguiu falar com JOÃOZINHO até agora. MILTON diz que TOMAZ(não completa a 
frase) de qualquer jeito estava mais ou menos(não completa a frase). EDILBERTO diz ter falado para ele que ele tinha que coisá, 
chegar e cancelar o negócio. EDILBERTO diz ter conseguido falar com TOMAZ e este não tinha conseguido falar com 
ele(JOÃOZINHO), mais disse que pode marcar que ele irá junto. MILTON diz que segunda-feira eles irão lá. EDILBERTO diz ter 
que falar, pois segunda-feira será o dia mais pesado para ele devido ao feriado, pois ele não tem dinheiro, precisa arrumar 
dinheiro, qualquer coisa é para irem os dois lá, porque ele já conversou, mais irá ver o que é que dá.

COMENTÁRIO:

6292418855 23/05/2013 16:57:30 23/05/2013 16:58:35

        0 00:01:05 81713321 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a HNI se este está em Goiânia e se o pessoal pagou.  HNI responde "pois é". EDILBERTO explica que teve 
com uma pessoa forte de lá e que começaram a pagar - de um total de, aproximadamente, duzentos mil, pagaram quarenta mil 
hoje. EDILBERTO pensa que está tudo no ponto, caso não paguem até amanhã, na segunda-feira está tudo resolvido... 

COMENTÁRIO:

6292418855 23/05/2013 17:05:51 23/05/2013 17:08:08

        0 00:02:17 6299679223 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta à esposa do JOÃOZINHO pelo paradeiro deste. ESPOSA responde que JOÃOZINHO está no trânsito, 
saindo de GOIÂNIA. EDILBERTO explica para a ESPOSA que o negócio do PREGÃO lá está tudo errado e que a saída dever ser a 
suspensão do negócio. EDILBERTO estará na cidade segunda-feira para conversar com ele. ESPOSA entende que JOÃOZINHO 
não vai querer fazer isso pela segunda vez. EDILBERTO salienta que está tudo errado (relação) da maneira que foi feito, 
podendo dar problemas no Tribunal. EDILBERTO ligará para JOÃOZINHO amanhã cedo. 

COMENTÁRIO:

6292418855 23/05/2013 17:11:00 23/05/2013 17:13:53

        0 00:02:53 99179668 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO avisa ao MILTON que comunicou à ESPOSA DE JOÃOZINHO que recebeu a relação (o documento - EDITAL?!), 
esclarecendo a ela que está tudo errado: há irregularidades no processo. MILTON entende que o PREGÃO deve ser cancelado 
de qualquer maneira, caso contrário, como poderão pagá-los. MILTON salienta que o procedimento está todo errado, não há 
saída a não ser o cancelamento. EDILBERTO e MILTON combinam de entrar em contato na manhã seguinte com o JOÃOZINHO. 

COMENTÁRIO:

6292418855 24/05/2013 08:24:21 24/05/2013 08:25:32

        0 00:01:11 6299941391 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: "WILSINHO" pergunta ao EDILBERTO se a JMÉDICA está aberta hoje. EDILBERTO responde que não, está em casa. "WILSINHO" 
salienta que necessita, urgentemente, falar é com o MILTON, contudo não está conseguindo. EDILBERTO fica de tentar contato 
com o MILTON para pedir que este ligue para o "WILSINHO". "WILSINHO" não adianta o assunto a ser tratado com o MILTON, só 
diz que é urgente.

COMENTÁRIO:

6292418855 24/05/2013 09:25:03 24/05/2013 09:26:37

        0 00:01:34 6299679223 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta ao JOÃOZINHO se o TOMAZ conseguiu falar com ele. EDILBERTO responde que não. EDILBERTO informa 
ao JOÃOZINHO que o TOMAZ e o MILTON irão na segunda-feira à cidade para conversar com ele. JOÃOZINHO assevera que já 
determinou a suspensão do PREGÃO em decorrência de irregularidades. JOÃOZINHO está aguardando o TOMAZ e o MILTON na 
segunda-feira.

COMENTÁRIO:

6292418855 24/05/2013 10:47:31 24/05/2013 10:48:48

        0 00:01:17 6281691708 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JARI pergunta EDILBERTO os valores que foram depositados por eles. EDILBERTO responde: trinta e poucos; cinco e poucos. 
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JARI diz que foi depositado ontem R$ 40.275,00. EDILBERTO diz que esse dever ter sido depositado depois, deve ter entrado 
bem mais tarde. JARI cita os valores: R$ 5.946,00; R$ 40.275,00, EDILBERTO diz que essa foi. JARI cita ainda outros valores: 
trinta e dois setecentos e pouco, R$ 592,00; R$ 3.855,00, sendo que o restante  será realizado hoje, porque deu excedente 
ontem, diz estar entrando na sala da CLEIDE secretaria, na companhia do THIAGO, e depois retornará a ligação para  EDILBERTO.

COMENTÁRIO:

6292418855 24/05/2013 10:47:44 24/05/2013 10:48:48

        0 00:01:04 6281691708 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: DUPLICADA

TRANSCRIÇÃO: JARI pergunta EDILBERTO os valores que foram depositados por eles. EDILBERTO responde: trinta e poucos; cinco e poucos. 
JARI diz que foi depositado ontem R$ 40.275,00. EDILBERTO diz que esse dever ter sido depositado depois, deve ter entrado 
bem mais tarde. JARI cita os valores: R$ 5.946,00; R$ 40.275,00, EDILBERTO diz que essa foi. JARI cita ainda outros valores: 
trinta e dois setecentos e pouco, R$ 592,00; R$ 3.855,00, sendo que o restante  será realizado hoje, porque deu excedente 
ontem, diz estar entrando na sala da CLEIDE secretaria, na companhia do THIAGO, e depois retornará a ligação para  EDILBERTO.

COMENTÁRIO:

6292418855 24/05/2013 11:14:17 24/05/2013 11:15:26

        0 00:01:09 6281691708 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JARI avisa ao EDILBERTO que o depósito de um outro [DE ANTÔNIO] também foi feito ontem e pede que EDILBERTO confirme. Em 
relação às notas da JMÉDICA, estas deverão ser trocadas, conforme salientou a dona CLEIDE [GOIANIRA], pois não pode pagar 
com data de março. JARI está esperando o THIAGO assinar algo para levar as notas a fim de sejam providenciadas as trocas...

COMENTÁRIO:

6292418855 24/05/2013 11:14:31 24/05/2013 11:15:26

        0 00:00:55 6281691708 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JARI avisa ao EDILBERTO que o depósito de um outro [DE ANTÔNIO] também foi feito ontem e pede que EDILBERTO confirme. Em 
relação às notas da JMÉDICA, estas deverão ser trocadas, conforme salientou a dona CLEIDE [GOIANIRA], pois não pode pagar 
com data de março. JARI está esperando o THIAGO assinar algo para levar as notas a fim de sejam providenciadas as trocas...

COMENTÁRIO:

6292418855 24/05/2013 11:18:36 24/05/2013 11:20:30

        0 00:01:54 6281550094 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta pelo ANTÔNIO que foi para a Serra da Mesa. EDILBERTO informa que foi pago o valor de GOIANIRA. 
EDILBERTO quer que seja calculado o valor do imposto de ANTÔNIO. A JACIARA calculará o de EDILBERTO e no f inal apura-se o 
lucro...

COMENTÁRIO:

6292418855 24/05/2013 11:29:42 24/05/2013 11:31:11

        0 00:01:29 6285024872 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO avisa ao TOMAZ que falou com o JOÃOZINHO e que este cancelou o negócio e que está marcada a ida de MILTON e 
do próprio TOMAZ a MOZARLÂNDIA para conversar com o PREFEITO (JOÃOZINHO). TOMAZ pede que MILTON ligue para ele na 
segunda, pois ele está esperando para irem juntos resolver a situação...

COMENTÁRIO:

6292418855 24/05/2013 11:31:32 24/05/2013 11:33:16

        0 00:01:44 6285022798 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO comunica ao MILTON que está tudo organizado, que o JOÃOZINHO esta esperando por ele [MILTON] juntamente com 
o TOMAZ, na segunda-feira em MOZARLÂNDIA. EDILBERTO salienta que o PREGÃO foi cancelado... MILTON deverá ligar para o 
TOMAZ... EDILBERTO irá para Caldas Novas depois do almoço. MILTON está em CORUMBAÍBA, depois irá também para 
CALDAS...

COMENTÁRIO:

6292418855 24/05/2013 12:49:50 24/05/2013 12:51:38

        0 00:01:48 6285929833 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILER pergunta a EDILBERTO se ele viu o pagamento. EDILBERTO diz que JARI comentou que "eles fizeram o depósito do resto". 
MILER diz que pagou R$ 85.000,00 ontem e o restante foi hoje pela manhã. EDILBERTO diz que estão levando a nota da JMédica 
para cancelar e emitir outra, porque precisa alterar a data. MILER fala que precisa alterar é o remédio. EDILBERTO diz que, como 
era para atender ordem judicial, não tem "problema negócio de data não".

COMENTÁRIO:

6292418855 27/05/2013 08:19:28 27/05/2013 08:20:31

        0 00:01:03 85929833 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala para FRANÇA  que f icou faltando 35 mil e pergunta se eles vão passar agora. FRANÇA pergunta se é da 

JMédica. EDILBERTO diz que não, que é da Prohospital, que f icou faltando R$ 35.395,60. FRANÇA diz que vai olhar e retorna 
para EDILBERTO.

COMENTÁRIO:

6292418855 27/05/2013 08:57:56 27/05/2013 09:01:37

        0 00:03:41 6284054872 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a TOMAZ se ele poderá ir a Mozarlândia. TOMAZ diz que passou mal no f inal de semana e não irá. 
EDILBERTO diz que falou com JOÃOZIM e cancelou (a licitação), que MILTON irá ao município para conversar com ele; fala que 
deseja que TOMAZ continue "trabalhando" em Mozarlândia. TOMAZ diz que VILDENAN cobrou-lhe responsabilidade, que a 
licitação não teria funcionado por causa de TOMAZ.  TOMAZ diz que provavelmente irá a Mozarlândia com MILTON. 

COMENTÁRIO:

6292418855 27/05/2013 09:28:33 27/05/2013 09:29:14

        0 00:00:41 6281615760 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: GERALDO diz a EDILBERTO que é possível liberar R$ 46.000,00, fala que enviará e-mail para EDILBERTO (JÚNIOR?) preencher e 
responder-lhe (com os dados).

COMENTÁRIO:

6292418855 27/05/2013 09:32:11 27/05/2013 09:33:54

        0 00:01:43 6284054872 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a TOMAZ que MILTON está indo a Mozarlândia. TOMAZ diz que não está bem de saúde e que não irá, fala que é 
para MILTON conversar com VILDENAN, para perguntar a FAUSTO como está a assessoria de TOMAZ. EDILBERTO questiona de 
quem foi o erro. TOMAZ diz que foi de VILDENAN. 

COMENTÁRIO:

6292418855 27/05/2013 09:39:54 27/05/2013 09:40:30

        0 00:00:36 6292068165 RECBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO questiona GILBERTO se Bradesco encaminhou "o negócio pra preencher, R$ 47.000,00". GILBERTO diz que ainda 
não passou (enviou e-mail?). 

COMENTÁRIO:

6292418855 27/05/2013 10:46:33 27/05/2013 10:48:06

        0 00:01:33 6293475371 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a HNI se ele arrumou uma conta garantida para a Prohospital. HNI diz que não conseguiu nem rodar o outro, 
que está esperando liberação para fazer, que é a liberação do limite, que nem tem margem para trabalhar lá, que pediu liberação 
do limite, que nem para fazer igual ao outro está conseguindo. EDILBERTO pergunta o porquê. HNI diz que é histórico de atraso e 
uma restrição que a menina de EDILBERTO tinha lá, que está tentando conseguir do jeito que estava, que se liberar hoje, já vai 
fazer. EDILBERTO comenta que tem uns cento e tantos mil nessa conta. 

COMENTÁRIO:

6292418855 27/05/2013 10:48:25 27/05/2013 10:49:21

        0 00:00:56 6182369797 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO pede para RONALDO retornar ligação. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 27/05/2013 11:57:09 27/05/2013 11:58:08

        0 00:00:59 6299751641 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO diz que precisa da ajuda de HNI naquele negócio lá. HNI diz ter baixado a taxa de EDILBERTO.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 27/05/2013 11:59:31 27/05/2013 12:01:13

        0 00:01:42 6299751641 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta GILBERTO se este está no banco, GILBERTO diz que sim, EDILBERTO diz que naquela conta existe R$ 
16.000,00. GILBERTO pergunta se ele está mandando título. EDILBERTO confirma. GILBERTO diz ter reduzido a taxa do mesmo, à 
partir de amanhã, será 4%. EDILBERTO pergunta GILBERTO se esses dezesseis mil ele não pode transferir para aquela conta, lá 
está precisando de duplicata, se transferir para lá será cobrado. GILBERTO pergunta EDILBERTO se ele está precisando de lá 
dezoito mil, EDILBERTO diz ser dezesseis mil. GILBERTO pergunta se pode transferir para a conta dele. EDILBERTO diz que lá tem 
dezesseis mil e setecentos. GILBERTO pergunta se ele irá mandar título hoje. EDILBERTO diz que irá organizar. GILBERTO diz que 
irá transferir e, que ele pode usar a conta garantida que melhorou a taxa. EDILBERTO diz estar bom. GILBERTO diz que 
EDILBERTO poderá começar a usar hoje, pois a partir de amanhã a taxa será de 4%.
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COMENTÁRIO:

6292418855 27/05/2013 14:10:48 27/05/2013 14:12:02

        0 00:01:14 6292064149 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARIANA? diz estar fechando contrato da HUMAME? pergunta EDILBERTO qual a melhor data de pagamento. EDILBERTO 
pergunta quanto é. MARIANA? informa que é quinhentos. EDILBERTO pergunta se é duas vezes. MARIANA? confirma. 
EDILBERTO diz que é para o dia 20. 

COMENTÁRIO:

6292418855 27/05/2013 14:13:02 27/05/2013 14:13:56

        0 00:00:54 6182369797 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO pede RONALDO retornar a ligação urgente.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 27/05/2013 14:19:05 27/05/2013 14:20:32

        0 00:01:27 84733700 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JORDANA fala a EDILBERTO que ligou lá e eles confirmaram que o pagamento será amanhã. JORDANA pede para EDILBERTO 
ajudá-la nisso, para esperar até amanhã, que de amanhã não passa, que toda a burocracia do processo já foi regularizada. 
EDILBERTO fala que tem uns negócios, que vai complicar um pouco.

COMENTÁRIO:

6292418855 27/05/2013 15:46:50 27/05/2013 15:53:25

        0 00:06:35 96374590 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a DANILO se o parcelamento do Estado, quando foi negociar, não teve jeito de ser menos, que está 
calculando, que vai dar uns 2 milhões e pouco. DANILO diz que a esperança era de EDILBERTO ter conversado com o advogado. 
EDILBERTO cogita a possibilidade de entrar em alguma anistia. DANILO fala que a anistia que o governo faz é para "inglês ver", 
que eles não ajudam. EDILBERTO salienta que é se surgir uma nova anistia, que não está dando conta de pagar, que são 39 por 
mês, que vai dar mais de 2 milhões. DANILO fala sobre "refaz", que não é benéfico. EDILBERTO fala que o contador tem que 
ajudar. DANILO diz que vai à Secretaria da Fazenda amanhã ver isso. DANILO comenta sobre o último que f izeram. EDILBERTO 
fala para DANILO levar o JANILTON junto. DANILO diz que prefere ir sozinho. Falam sobre ineficiência de JANILTON. EDILBERTO 
reclama do valor que tem que pagar. EDILBERTO fala que o faturamento da empresa não está bom. DANILO diz que vai falar para 
eles fazerem outro parcelamento, mas desde que tenha desconto. EDILBERTO ressalta que nem quer pagar isso hoje, que ia 
pegar dinheiro emprestado para pagar, mas que não compensa. DANILO fala para EDILBERTO esperar ele ir lá amanhã.

COMENTÁRIO:

6292418855 27/05/2013 16:04:07 27/05/2013 16:05:32

        0 00:01:25 99749431 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RENATA fala para EDILBERTO que ligou a pedido de JOSÉ HUMBERTO referente à cotação da Santa Casa. EDILBERTO fala que a 
cotação ele já fez, que já trabalhou nela. RENATA diz que ele pediu para olhar os preços, para ver se EDILBERTO está 
trabalhando na tabela nova. EDILBERTO diz que está trabalhando em cima da tabela que RENATA passou para ele. EDILBERTO 
fala para RENATA não passar para ninguém esse preço, que está trabalhando com a tabela nova. RENATA fala que se 
EDILBERTO estiver precisando de alguma negociação pode ligar.

COMENTÁRIO:

6292418855 27/05/2013 16:22:49 27/05/2013 16:29:03

        0 00:06:14

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO conversa com HNI sobre este comprar avião e fazer pista na fazenda do Araguaia. EDILBERTO fala sobre 
negociação de "garfo". EDILBERTO confirma o celular do HÉLIO (9144-9697). EDILBERTO comenta que o JÚNIOR quer vender 
algo (gleba de terra em Minaçu?). Falam sobre HÉLIO querer comprar. HNI fala sobre peão que saiu. Falam sobre fazendas de 
HNI. Este comenta de vender uma fazenda para EDILBERTO. Conversam sobre fazer loteamento. 

COMENTÁRIO:

6292418855 27/05/2013 16:29:45 27/05/2013 16:32:44

        0 00:02:59 6191449697 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO consulta HÉLIO sobre venda de imóvel pertencente ao irmão mesmo, localizado à beira do lago de Minaçu, pois o 
mesmo está arrochado e está vendendo barato. EDILBERTO diz que no local existe alguns condomínios em construção. HÉLIO 
diz não saber onde f ica Minaçu. EDILBERTO diz que irá falar para seu irmão ligar para HÉLIO para explicar ao mesmo. 

COMENTÁRIO:

6292418855 27/05/2013 16:33:07 27/05/2013 16:35:01

        0 00:01:54 81178807 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta seu irmão(JÚNIOR) se o lago onde o mesmo quer vender um terreno é o da serra da mesa. JÚNIOR diz ser 
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o Cana Brava, localizado dentro da cidade de Minaçu, ao lado da creche, em frente á praia principal. EDILBERTO informa o 
telefone de HÉLIO: 619144-9697. JÚNIOR diz que irá ligar para HÉLIO, depois ligará para EDILBERTO. 

COMENTÁRIO:

6292418855 27/05/2013 16:49:59 27/05/2013 16:58:08

        0 00:08:09 81435787 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO liga para ELIAS e CAROL diz que ele foi para Goiânia. EDILBERTO pergunta se CAROL está em Inhumas, no hospital. 
CAROL fala que está em Inhumas, mas que não está no hospital. EDILBERTO diz que não conseguiu falar com ELIAS e pergunta 
se o dinheiro do IPASGO entrou. CAROL fala que sim, que passou o recado para ele. EDILBERTO salienta que ele (ELIAS) deve 
ter comprado mercadoria de outro. CAROL diz que não sabe, que ele foi para Goiânia hoje ver questão de medicamento. 
EDILBERTO fala para CAROL avisar ELIAS que ele ligou e pede para retornar ligação. EDILBERTO comenta sobre já atender ao 
hospital há mais de 20 anos. EDILBERTO fala sobre dívida do hospital. EDILBERTO comenta estar chateado com ELIAS. CAROL 
fala sobre crises do hospital. CAROL diz que vai conversar com ELIAS. 

COMENTÁRIO:

6292418855 27/05/2013 17:10:44 27/05/2013 17:11:52

        0 00:01:08 6196358569 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO pede para EDUARDO retornar ligação.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 27/05/2013 17:12:51 27/05/2013 17:14:00

        0 00:01:09 98213134 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO conversa com HNI sobre este chegar só no f inal de semana. EDILBERTO diz que quando HNI eles fazem o acerto, 
que aquele dinheiro de HNI entrou semana passada. EDILBERTO fala que tem uma parte sua, que mandou dar prioridade. 
Combinam de acertar na segunda-feira.

COMENTÁRIO:

6292418855 27/05/2013 17:33:28 27/05/2013 17:38:25

        0 00:04:57 81178807 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta se HNI ligou para o HÉLIO. HNI diz que ligou e passou uma foto da área pelo Google, que ele vai olhar. 
EDILBERTO diz que se HÉLIO interessar, ele tem muito dinheiro. Falam sobre EDILBERTO comprar mais vacas e sobre novilhas 
que EDILBERTO já tem. Falam sobre manejo de gado de HNI e EDILBERTO. 

COMENTÁRIO:

6292418855 27/05/2013 17:49:20 27/05/2013 17:50:52

        0 00:01:32 96374590 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a DANILO sobre o federal, que o JANILTON disse que DANILO ia ver essa semana. DANILO fala que 
aqueles dois lá atrás consegue parcelar, que está tentando fazer um só dos que estão atrasados para aliviar. EDILBERTO fala 
que o JANILTON disse que essa semana estaria liberado o resto. DANILO diz que o JANILTON está conversando lereia. DANILO 
diz que está tentando para EDILBERTO, que não esqueceu, que mandou umas declarações para a receita, confissão da dívida, 
para tentar fazer um pacote só para EDILBERTO, que amanhã vai no SEFAZ, que de lá vai lá na empresa de EDILBERTO. 

COMENTÁRIO:

6292418855 27/05/2013 18:04:12 27/05/2013 18:05:43

        0 00:01:31 85022798 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz a EDILBERTO que está em Araguapaz. EDILBERTO fala que o menino deixou o carro dele na rua. MILTON salienta que 
o menino vai ver se o irmão dele vai lá buscar, que o irmão tem uma cópia da chave. EDILBERTO pergunta se deu certo lá. 
MILTON diz que sim, que está em Araguapaz, que o FAUSTO ligou e pediu para MILTON dar uma passadinha lá. Que amanhã 
cedo está indo para Uruana.  

COMENTÁRIO:

6292418855 28/05/2013 08:11:33 28/05/2013 08:17:38

        0 00:06:05 6196358569 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDUARDO posiciona ao EDILBERTO que o DOUTOR ficou de ligar para o RONALDO para posicionar sobre a situação. DOUTOR 
teria dito que a coisa está certa, esperando GOIÂNIA. EDILBERTO quer conhecer o DOUTOR e pede que EDUARDO marque com 
um encontro entre os dois. EDILBERTO reclama que está difícil para ele, pois está preso: sem condições de correr para lado 
algum. EDUARDO salienta que a coisa já está f inalizando. EDILBERTO fala que necessita trabalhar. EDUARDO irá falar com o 
DOUTOR - ou ele ou o RONALDO. EDILBERTO pede que EDUARDO lhe ajude. EDILBERTO explica que tudo está travado para ele: 
Banco do Brasil não libera nada para ele, os juros subiram em decorrência da restrição... EDUARDO ou RONALDO ligará mais 
tarde para repassar novidades.
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COMENTÁRIO:

6292418855 28/05/2013 08:26:20 28/05/2013 08:29:06

        0 00:02:46 6285929833 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO é perguntado por HNI se deu certo no restante ontem. EDILBERTO responde que não, pois a pessoa estaria juntando 
o dinheiro para pagar. EDILBERTO mandará o JARI  novamente para conversar e deverá emitir notas em nome da PRÓ-
HOSPITAL. A outra deverá ser feito tudo de novo. EDILBERTO pede que HNI veja só este resto aí para concluir. O outro será 
concluído para depois ele pagar. EDILBERTO que HNI o ajude para receber rápido assim que tiver organizado. EDILBERTO 
pergunta se o THIAGO irá f icar por lá e salienta que este cara não sabe de nada. HNI responde que está vendo ainda. HNI verá o 
andamento da situação e depois liga para EDILBERTO.

COMENTÁRIO:

6292418855 28/05/2013 08:26:31 28/05/2013 08:29:07

        0 00:02:36 6285929833 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CHAMADA DUPLICADA.

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO é perguntado por HNI se deu certo no restante ontem. EDILBERTO responde que não, pois a pessoa estaria juntando 
o dinheiro para pagar. EDILBERTO mandará o JARI  novamente para conversar e deverá emitir notas em nome da PRÓ-
HOSPITAL. A outra deverá ser feito tudo de novo. EDILBERTO pede que HNI veja só este resto aí para concluir. O outro será 
concluído para depois ele pagar. EDILBERTO que HNI o ajude para receber rápido assim que tiver organizado. EDILBERTO 
pergunta se o THIAGO irá f icar por lá e salienta que este cara não sabe de nada. HNI responde que está vendo ainda. HNI verá o 
andamento da situação e depois liga para EDILBERTO.

COMENTÁRIO:

6292418855 28/05/2013 08:42:57 28/05/2013 08:43:43

        0 00:00:46 6292211917 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: JACIARA diz ao Edilberto cadê você. Edilberto diz que está na Secretaria, vai entrar para falar com o LUCAS agora. JACIARA lhe 
deseja boa sorte.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 28/05/2013 08:43:11 28/05/2013 08:43:44

        0 00:00:33 6292211917 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CHAMADA DUPLICADA

TRANSCRIÇÃO: JACIARA diz ao Edilberto cadê você. Edilberto diz que está na Secretaria, vai entrar para falar com o LUCAS agora. JACIARA lhe 
deseja boa sorte.

COMENTÁRIO:

6292418855 28/05/2013 09:00:33 28/05/2013 09:05:04

        0 00:04:31 6283132294 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz a EDILBERTO que está na Praça da Bíblia, que quer descer com EDILBERTO para ver os trem. EDILBERTO diz que não 
está lá, que está saindo da Secretaria, que é só para HNI ver a coisa lá para ele, que lá tem tudo, que comprava era caixa 
fechada. HNI diz que aqueles lá já acabou. EDILBERTO diz que não. HNI pergunta que horas ele liga para ver certinho. 
EDILBERTO diz que é 270, que é só para aplicar raiva e aftosa. HNI fala sobre a vacina "perdiana?". HNI oferece outro remédio 
para o gado. EDILBERTO diz que não precisa. HNI confirma se está no nome de MARIANA. EDILBERTO diz que sim, que é 
MARIANA BORGES GARCIA e outros, Fazenda "Shekná?". HNI diz que vai providenciar e leva cedo para EDILBERTO. Este pede 
para HNI ver o valor da ração. 

COMENTÁRIO:

6292418855 28/05/2013 09:25:06 28/05/2013 09:26:33

        0 00:01:27 82142345 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO reclama que o MARQUINHO sumiu dele. MARQUINHO esclarece que está esperando fazer aquele acerto lá e que 
deve estar quase descontando, pois agora estão conseguindo entregar o balancete do prefeito anterior. MARQUINHO salienta 
que tinham entregue de seus trem apenas oitenta e poucos mil. MARQUINHOS sentou com o PREFEITO e que este está 
esperando para colocar a casa em dia - com prazo até junho, quando MARQUINHO receberá meio a meio: meio para 
MARQUINHO e meio para o PREFEITO. Só assim MARQUINHO terá condições de repassar o dinheiro de EDILBERTO. MARQUINHO 
salienta que fechou sua loja, pois é só prejuízos. EDILBERTO assevera que o mês que vem é para o MARQUINHOS resolver a 
questão, é para ele arrumar um jeito. 

COMENTÁRIO:

6292418855 28/05/2013 09:38:08 28/05/2013 09:39:53

        0 00:01:45 6284904545 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO liga para JANDUHY, porém ANGÉLICA diz que ele não está na prefeitura, que ele está em uma reunião, que é para 
EDILBERTO ligar mais tarde. ANGÉLICA repassa outro celular de JANDUHY:  8490-4545. EDILBERTO diz que esse é o que ele 
ligou.

23/09/2013 11:52:13 105



EDILBERTO CÉSAR BORGES

COMENTÁRIO:

6292418855 28/05/2013 09:53:30 28/05/2013 09:55:20

        0 00:01:50 85022798 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pede ao EDILBERTO que providencie o pedido de duas "MATERGAM" para INDIARA pelo valor de R$ 370,00 cada - o 
pessoal pegará hoje. MILTON pede também que a cotação do HOSPITAL BURITI (30 itens) seja feita e encaminhada para a 
JOELMA que está cobrando. 

COMENTÁRIO:

6292418855 28/05/2013 11:00:00 28/05/2013 11:01:41

        0 00:01:41 93475371 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta se o cheque de 5 mil e pouco da "Nova?" que ele depositou ontem foi pago. HNI diz que a "Nova?" não tem 
conta lá mais. EDILBERTO pergunta se não tem jeito de HNI consultar para saber se foi pago. HNI diz que não, que só é possível 
quando é da agência. EDILBERTO comenta que tem mais dois cheques para entrar. EDILBERTO pergunta pelos trem da 
Prohospital. HNI diz que f icou pronto, que é só os meninos assinarem. EDILBERTO fala que o EDILBERTO (seu f ilho?) viajou. 

COMENTÁRIO:

6292418855 28/05/2013 11:04:17 28/05/2013 11:04:59

        0 00:00:42 6499625254 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO pede para ALTAIR retornar ligação.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 28/05/2013 11:09:10 28/05/2013 11:11:07

        0 00:01:57 85929833 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala a FRANCYS que está tirando aquela outra nota, que o menino deve levar depois do almoço lá, aí ele o avisa. 
FRANCYS pergunta se aquele outro ele fez agora cedo. EDILBERTO confirma e pergunta se isso aí tem jeito de depositar na 
sexta-feira. FRANCYS diz que se tivesse jeito dele liberar já estaria indo para Goiânia fazer a transferência desse dinheiro. 
EDILBERTO fala que tem que cobrir, pois só tem uma parte em sua conta. FRANCYS pergunta se EDILBERTO não consegue 
arrumar. EDILBERTO pergunta-o se ele não quer vinte hoje, e, o outro ele deposita depois, ou se ele está precisando tudo de uma 
vez. FRANCYS diz que o homem irá viajar, e ele precisa arrumar um trem para ele lá, se ele pegasse uns trinta com EDILBERTO 
já resolveria. EDILBERTO diz que iria fazer uma transferência, pergunta-o se ele irá depositar. FRANCYS responde que iria com 
EDILBERTO na agência e realizava uma transferência. EDILBERTO diz que o dinheiro todo não está na conta. FRANCYS pergunta 
EDILBERTO se ele conseguiria arrumar uns trinta. EDILBERTO fala para FRANCYS ir lá, que  eles trocam esse negócio lá, 
qualquer coisa ele deposita, aí não dará problema. FRANCYS diz que após o almoço irá ao seu encontro. 

COMENTÁRIO:

6292418855 28/05/2013 11:28:22 28/05/2013 11:29:22

        0 00:01:00 6284904545 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta pelo JANDUHY. A atendente diz que ele não está agora e esclarece ao EDILBERTO que o PREFEITO só 
deverá estar na PREFEITURA na parte da tarde... JANDUHY saiu e deixou o telefone na PREFEITURA.

COMENTÁRIO:

6292418855 28/05/2013 11:49:36 28/05/2013 11:51:09

        0 00:01:33 85929833 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO avisa ao FRANCIS que a rapaz foi levar as notas e que entregará nas mãos da CLEYDE até às 13h30min. 
EDILBERTO pede que FRANCIS converse com CLEYDE no sentido de agilizar o pagamento. FRANCIS entende que esse valor 
f icará para a segunda-feira, salientando que está saindo de GOIANIRA rumo a GOIÂNIA e que irá direto ao escritório de 
EDILBERTO. EDILBERTO reside no Setor Santa Genoveva... 

COMENTÁRIO:

6292418855 28/05/2013 13:42:52 28/05/2013 13:43:23

        0 00:00:31 85929833 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (FRANCYS?!) avisa ao EDILBERTO que está de molho desde às 13h na porta da empresa. EDILBERTO salienta que já está 
chegando.

COMENTÁRIO:

6292418855 28/05/2013 14:26:29 28/05/2013 14:27:10

        0 00:00:41 6284904545 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO deixa mensagem no correio de voz do número 6284904545 (JANDUHY -  PREFEITO DE RIALMA), para retornar a 
ligação.

TRANSCRIÇÃO:
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COMENTÁRIO:

6292418855 28/05/2013 14:33:41 28/05/2013 14:34:48

        0 00:01:07 6284904545 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: JANDUHY informa EDILBERTO que não tem novidade, a semana que vem se sair alguma coisa ele falará a EDILBERTO. 
EDILBERTO fala sobre o passar o papel do resto do carro. JANDUHY diz não ter.

TRANSCRIÇÃO: JANDUHY: Fala EDIBERTO.

EDILBERTO: Fala meu amigo JANDUHY.

JANDUHY: Tudo bem.

EDILBERTO: Graças a Deus.

JANDUHY: Então tá bom. 

EDILBERTO: Cê f icou de vim hoje.

JANDUHY: É. Mas eu tô, tô aqui em RIALMA. Essa semana não deu certo não. Aí ele vai me avisar... Até vem aqui amanhã, o 
rapaz aqui, ver o que que ele vai me ajudar, e o dia que ele me agendar aqui eu te falou. Tá bom?

EDILBERTO: Ah. Então pro... Eu te ligo... Aí se, se não resolver amanhã, só segunda-feira. Aí, segunda eu te ligo. Qualquer coisa 
eu (?)...

JANDUHY: Ele vai, vai, ele de, deve vir aqui amanhã e me, e me agenda aqui. Eu te falo. Tá bom? 

EDILBERTO: Tá bom. Bragado. 

JANDUHY: Então falou (?). Brigado. Tchau.

COMENTÁRIO:

6292418855 28/05/2013 15:31:37 28/05/2013 15:32:57

        0 00:01:20 6182369797 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RONALDO diz a EDILBERTO que acabaram de falar com o doutor, pergunta EDUARDO? off line como foi a palavra dele. 
RONALDO diz que ele falou que está acompanhando a administração do negócio, inclusive estão em escritório de um parceiro 
deles,  que o doutor acabou de falar com ele(parceiro), e falou do negócio de EDILBERTO, o qual disse estar acompanhando a 
liberação da certidão de EDILBERTO, este diz ter entendido, só que não é agora, dez ou quinze minutos, se sair mais tarde 
EDILBERTO será informado.

COMENTÁRIO:

6292418855 28/05/2013 15:33:16 28/05/2013 15:33:54

        0 00:00:38 6292177116 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO pergunta HNI se este lhe telefonou, HNI diz que sim, já faz um tempo, pois estava precisando de dinheiro e o 
WALKER? levou. HNI pergunta se foi EDILBERTO que arrumou para ele, EDILBERTO diz que sim.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292418855 28/05/2013 17:08:28 28/05/2013 17:12:13

        0 00:03:45 99749441 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta PATRÍCIA da BIOLINE se a RM tem comprado muito catgut, PATRÍCIA  responde que eles não tem contrato 
com eles, porque eles venderam catigú mais barato. EDILBERTO reclama dos preços que foram alterados, dizendo que perdeu 
muito catgut,  pede para a mesma anotar os seguintes itens: catgut 20 cromado sem agulha de 1,5m = 5 cx; catgut 520 com 
agulha de cinco = 15 cx; Naylon da linha bc 20 com agulha de dois, o mais barato = 15 cx; naylon 0 com agulha de dois = 20 cx. 
EDILBERTO diz que irá procurar saber quem vendeu lá, eles deixaram de comprar vários, pois tinham pedido muito, e, estão 
todos perdidos, disseram que irão comprar agora mensal, diz ainda que vendeu algumas coisas lá, porque tinha um estoque 
grande. PATRÍCIA confirma com EDILBERTO os itens encomendados.

ISRAEL NASCIMENTO RODRIGUES

COMENTÁRIO:

6185667341 20/05/2013 08:17:46 20/05/2013 08:19:05

        0 00:01:19 6133859835 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (ISRAEL?) conversa com sua mãe sobre o MATEUS DE CARVALHO PINTO estar na enfermaria, que ele quebrou o fêmur. HNI 
pede para sua mãe ver o que está acontecendo com ele e ajudá-lo, que é para ela retornar no telefone 3622-1408.
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COMENTÁRIO:

6185667341 20/05/2013 14:12:23 20/05/2013 14:15:14

        0 00:02:51 6285589212 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ISRAEL retorna uma ligação de VANDERLEI. VANDERLEI solicita a ISRAEL que entregue 130  pacotes de ataduras para o 
WAGNER. VANDERLEI SE COMPROMETE a repassar depois o valor. ISRAEL responde que o HOMEM contou tudo que tinha no 
estoque e que agora fica dif ícil. VANDERLEI assevera que então ele está desconfiado de alguma coisa. ISRAEL salienta que não 
é que o cara é desconfiado de nascimento mesmo. VANDERLEI comenta que terá outra maneira: terá que mandar pela 
ambulância. ISRAEL comenta que VANDERLEI chegou em cima da hora. VANDERLEI indaga se a nota não está parada. ISRAEL 
fala que não sabe, não tem acesso e orienta o VANDERLEI a mandar a mercadoria picada... ISRAEL está vendo se separa 
algumas mercadorias para o VANDERLEI. VANDERLEI responde: "isso, faz uma relaçãozinha e me liga ou passa via e-mail que 
daí eu dou uma olhada para a gente negociar". ISRAEL f ica de mandar por mensagem, pois é pouca coisa.    

COMENTÁRIO:

6185667341 20/05/2013 14:37:58 20/05/2013 14:40:54

        0 00:02:56 6285589212 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ISRAEL informa ao VANDERLEI que a validade de medicamentos e tudo boa, exceto o CAPTOPRIL, cujo vencimento será próximo, 
os outros [anos]: 14 e 15. ISRAEL relaciona as miligramas de alguns medicamentos a f im de que VANDERLEI repasse o valor a 
ser pago. VANDERLEI compreende que é pouco a quantidade dos medicamentos e sendo assim não compensaria a viagem. 
VANDERLEI salienta que tem que ser mais itens, pois só isso f icará baratinho. VANDERLEI pede que ISRAEL veja o que mais 
pode ser juntado e se compromete a ligar dentro de uns vinte minutos para informar o valor da mercadoria relacionada.

COMENTÁRIO:

6185667341 20/05/2013 15:08:17 20/05/2013 15:09:04

        0 00:00:47 6285589212 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI avisa ao ISRAEL que não somou ainda não. VANDERLEI salienta que a quantidade de iténs é pouca, precisa arrumar 
mais. ISRAEL pede que VANDERLEI some que é para eles trabalharem e responde que, em relação à quantidade, é isso que dá 
para o momento. 

COMENTÁRIO:

6185667341 20/05/2013 15:24:04 20/05/2013 15:25:38

        0 00:01:34 6285589212 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CHAMADA DUPLICADA

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI salienta ao ISRAEL que só necessita de um produtos daqueles relacionados pelo último: "FLOZEMIDA de 40" (valor 
pequeno: R$ 50,00 - 45,00 - 5.000 comprimidos). VANDERLEI pede que ISRAEL trabalhe na lista que ele repassou. ISRAEL 
responde que a lista está guardada, mas que ainda não chegou. VANDERLEI solicita que ISRAEL vá juntando e que quando este 
tiver uma quantidade boa que avise, notadamente em relação à lista repassada por VANDERLEI.  

COMENTÁRIO:

6185667341 20/05/2013 17:22:15 20/05/2013 17:23:05

        0 00:00:50 35566060 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ISRAEL pergunta ao MARCOS se os negócios dele chegaram. ISRAEL salienta que o registro está cheio. MARCOS responde que 
tá ligado e pede que ISRAEL não esquente em razão disso. ISRAEL levará um amigo dele para comprar também. ISRAEL buscará 
os negócios no dia seguinte.

COMENTÁRIO:

6185667341 21/05/2013 13:26:47 21/05/2013 13:27:57

        0 00:01:10 6184610926 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ISRAEL pergunta a HNI sobre "a juntinha?" se são k03 e k04, diz que tem quatro parafusos. HNI fala que não sabe o código. 
ISRAEL diz que encontrou o produto no Mercado Livre. 

COMENTÁRIO:

6185667341 21/05/2013 16:32:55 21/05/2013 16:35:40

        0 00:02:45 6136201019 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (ISRAEL?) conversa com MNI e fala que alguém chegou e que até foi lá no seu serviço. MNI fala para HNI levar um lanche. 
HNI diz que está trabalhando muito. MNI comenta que a internet caiu.

COMENTÁRIO:

6185667341 21/05/2013 16:36:07 21/05/2013 16:37:27

        0 00:01:20 6136211007 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (ISRAEL?) conversa com sua tia e comenta que está dirigindo e viu alguns policiais. TIA diz que  esqueceu de pegar o celular 
com o LEANDRO. HNI fala que amanhã vai passar lá. TIA pede dipirona para HNI.

23/09/2013 11:52:13 108



ISRAEL NASCIMENTO RODRIGUES

COMENTÁRIO:

6185667341 21/05/2013 16:54:05 21/05/2013 16:54:52

        0 00:00:47 6184223606 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI (ISRAEL?) conversa com MÁRCIO e comenta que (ele ou alguém) não vai comparecer lá.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6185667341 21/05/2013 21:28:06 21/05/2013 21:29:33

        0 00:01:27

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI conversa com Israel sobre mulheres.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6185667341 22/05/2013 08:58:08 22/05/2013 08:59:26

        0 00:01:18 6133859835 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ISRAEL procura por ROSE do Banco Itaú. Atendente pede para ISRAEL ligar no 9890.

COMENTÁRIO:

6185667341 22/05/2013 09:00:17 22/05/2013 09:00:43

        0 00:00:26 6133859890 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: ISRAEL procura por ROSE, atendente diz que ela saiu.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6185667341 22/05/2013 09:14:53 22/05/2013 09:18:29

        0 00:03:36 6285589212 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ISRAEL diz estar conversando com alguém, e resolveram ligar para VANDERLEI porque eles estavam querendo  verem se 
levantam um cascalho nesse feriado. VANDERLEI diz estar precisando arrumar um cascalho para eles, mais precisa ver o que 
eles irão arrumar para VANDERLEI, pergunta-o, se daquela relação ele conseguiu alguma coisa. ISRAEL diz que daquela não 
tem, porque não chegou. VANDERLEI pergunta o que eles arrumaram para ele. ISRAEL responde, perguntando o que interessava 
para dar pelo menos quinhentos para cada, milzinho, viagem boa. VANDERLEI responde que é luva. ISRAEL pergunta quantas 
caixas. VANDERLEI responde que pelo menos mil caixas. ISRAEL diz que para mil, teria que ser cem caixas fechadas, eles não 
tem isso no estoque. VANDERLEI diz que tem que ser um valor que compensa a viagem, tem que ser pelo ao menos quinhentas 
caixas para compensar a viagem. ISRAEL diz que quinhentas caixas não tem como, eles não tem isso, quinhentas caixas 
pequenas. VANDERLEI pede para ISRAEL fazer um relatório do que ele tem lá  e passe para ele que ele irá dar uma olhada, aí ele 
fala. ISRAEL pergunta se ele precisa mais de material, diz que injetável é bom. VANDERLEI diz que precisa mais de material e 
seringa, pergunta-o se aquela relação repassada ao mesmo, continha seringa, ISRAEL responde que sim, e, que o negócio para 
eles, teria que ser menos volume e mais dinheiro, igual aquele dia, do injetável foi bom. VANDERLEI confirma. ISRAEL oferece 
equipo. VANDERLEI diz ter equipo. ISRAEL diz que seringa para eles tirarem, tem que ser daquele jeito, 1.000; 2.000; diz que aí é 
pouco. VANDERLEI pergunta-o se ele consegue um relatório do que eles tem no estoque. ISRAEL diz não ter como tirar, pergunta 
VANDERLEI, se para dar um dinheiro bom em pouco volume é o quê, material e injetável. VANDERLEI responde que é o injetável e 
aquela relação daqueles comprimidos, pergunta se ele não tem os comprimidos, ISRAEL responde negativamente, pergunta-o se 
ele tem aquela lista salva. VANDERLEI diz ter no email. ISRAEL pede para ele enviar no email dele para ele verif icar outra vez. 
ISRAEL pergunta se ele tem o seu email. VANDERLEI diz que sim e pergunta se é do ISRAEL, este confirma. 

COMENTÁRIO:

6185667341 22/05/2013 11:23:09 22/05/2013 11:23:43

        0 00:00:34 6133859890 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ISRAEL pergunta à mãe dele se o negócio deu certo. A MÃE responde que a menina está vendo para dar a resposta mais tarde, 
pois eles estavam passando visita quando foi lá verif icar. 

COMENTÁRIO:

6185667341 22/05/2013 11:30:29 22/05/2013 11:34:09

        0 00:03:40 6184206369 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (ISRAEL?) pergunta se MNI pegou o celular. MNI diz que está lá. HNI fala que o DIEGO está indo devagar para negociar, que 
quer celular de 100 reais. Falam sobre celular. HNI diz que DIEGO quer comprar, mas não tem dinheiro. HNI diz que ofereceu para 
o MÁRICIO, que este perguntou o preço, que disse que ela tinha oferecido para DIEGO a R$ 450,00 em 5 vezes. Que ele 
perguntou se ela fazia por R$ 400,00, que aí dava para ele pagar em 5, que ele paga certinho, que já vendeu coisa para ele, que 
ele não atrasa. MNI concorda em vender o celular. HNI diz que vai passar lá. Falam sobre cartão de memória. 

COMENTÁRIO:

6185667341 22/05/2013 11:44:10 22/05/2013 11:46:19

        0 00:02:09 6184223606 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ISRAEL fala a MÁRCIO que deu certo, que o DIEGO disse para eles passarem lá, que falou que sua tia não estava em casa, que 
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sua tia disse para ele passar lá por volta das 6 horas. MÁRCIO diz que mais tarde eles passam lá. ISRAEL ressalta que é para 
falar para alguém (DIEGO?) que pagou à vista, que nem é para se referir a valor, que o celular é o LG L5, que tem uma capinha e 
um cartão de memória. Falam sobre adaptador para o carro.

COMENTÁRIO:

6185667341 22/05/2013 11:50:11 22/05/2013 11:51:17

        0 00:01:06 4434228676 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ISRAEL liga para MÁRCIO, mas MNI diz que ele já saiu. ISRAEL pergunta se ele demora muito. MNI diz que não sabe, que ele saiu 
para atender um homem para atualizar o aparelho. ISRAEL pergunta se o celular é o da TIM ou ele trocou. MNI confirma, que é o 
98.

COMENTÁRIO:

6185667341 22/05/2013 14:40:08 22/05/2013 14:41:31

        0 00:01:23 6133859890 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI informa ao ISRAEL que falou com a menina e que ele está marcado para o dia 29 (quarta-feira). ISRAEL disse que isto já está 
marcado. MNI esclarece que se aparecer alguma vaga a cirurgia da pessoa será antecipada - já tem uma observação na f icha 
do paciente. MNI explica que tem muita gente com anemia na frente e que a antecipação só acontece no caso de desistência de 
um destes pacientes. 

COMENTÁRIO:

6185667341 23/05/2013 08:41:21 23/05/2013 08:41:55

        0 00:00:34 6133859890 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ISRAEL conversa com a MÃE que trabalha numa PSIQUIATRIA. ISRAEL indaga se tem alguma novidade do rapaz. MÃE responde 
que ainda, pois está sozinha hoje... Só depois de terminar o atendimento é que ela irá lá.

COMENTÁRIO:

6185667341 23/05/2013 16:40:06 23/05/2013 16:42:52

        0 00:02:46 6136222192 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: ISRAEL liga para GISELE, porém LU diz que ela não está. ISRAEL procura betametasona para LU. ISRAEL encontra o 
medicamento e combina horário para entregar o remédio. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6185667341 24/05/2013 10:02:34 24/05/2013 10:05:28

        0 00:02:54 6185952925 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ISRAEL estava rodando por LUZIÂNIA o dia inteiro... HNI pergunta ao ISMAEL para qual time o MÁRCIO torce. ISMAEL responde 
que MÁRCIO é vascaíno. HNI irá assistir FLAMENGO e SANTOS em BRASÍLIA. HNI pergunta ao ISMAEL se chegou alguma coisa 
lá. ISMAEL responde que não, nada... HNI reclama que seus cartões estão todos atrasados...

COMENTÁRIO:

6185667341 24/05/2013 10:36:57 24/05/2013 10:38:10

        0 00:01:13 36211007 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ISRAEL pergunta a MNI se daria para irem lá agora, contudo ela está fazendo almoço agora. MNI cobra de ISRAEL sobre a 
pomada da mulher, ISRAEL responde que já pegou, contudo não sabe onde colocou. MNI pergunta se não chegou a 
"MEDALHONA". ISRAEL explica que as que ele estava olhando ali venceu no mês três. ISRAEL irá ao encontro de MNI por volta 
das 12h50min para irem a um lugar não determinado... 

COMENTÁRIO:

6185667341 24/05/2013 10:48:29 24/05/2013 10:50:02

        0 00:01:33 6136221408 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ISRAEL brinca com "ALMIR" pedindo informações - endereço - para entregar um soro... ISRAEL comenta que está escrito no 
chão a seguinte mensagem: "DANIEL, morte...". ISRAEL salienta que está no chão e não no muro. "ALMIR" pergunta se ISRAEL 
não tirou fotos. ISRAEL responde que não, pois a mulher dele poderia estar lá...

COMENTÁRIO:

6185667341 24/05/2013 17:52:22 24/05/2013 17:53:25

        0 00:01:03 6185818099 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MÁRCIO pergunta cadê ISRAEL, que ele não foi buscar os negócios. ISRAEL diz que MÁRCIO não falou preço, não falou nada. 
MÁRCIO diz que dá um desconto bom. ISRAEL diz que tem que saber o preço para ver sua condição. MÁRCIO fala que faz a 38 
a cartela. ISRAEL pergunta quantas MÁRCIO tem.  MÁRCIO diz que tem um "bocado". ISRAEL pede para MÁRCIO guardar umas 
três para ele, mas que tem que esperar seu pagamento sair. MÁRCIO diz que está ligando porque senão acaba, mas que vai 
deixar guardado. MÁRCIO pega o telefone do pai de Israel: 9803-1392. 

23/09/2013 11:52:13 110



ISRAEL NASCIMENTO RODRIGUES

COMENTÁRIO:

6185667341 24/05/2013 20:27:08 24/05/2013 20:29:43

        0 00:02:35 6184223606 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta o horário que começa ? amanhã. HNI1 (ISRAEL?) diz que ele chegará às 09h20. Conversam sobre repouso (de 
serviço). HNI fala sobre descarregamento e entrega de mercadoria (medicamento).

COMENTÁRIO:

6185667341 24/05/2013 20:29:56 24/05/2013 20:31:11

        0 00:01:15 6184223606 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI diz para fazer a entrega do Hospital do "Ingá?" e deixar terceiro recebendo, porque não podem receber tudo e depois fazer 
a entrega. HNI2 diz que CONSUELO falou para fazer a entrega somente do Regional de Luziânia. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6185667341 25/05/2013 11:07:33 25/05/2013 11:09:32

        0 00:01:59 6184223606 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ISRAEL fala para MÁRCIO que está tomando raiva de alguém. MÁRCIO diz que o VAGNER foi pilantra, que ele não deveria ter 
deixado alguém ir, que ele não atendeu na hora. ISRAEL indaga porque ele foi lá, que não serviu para nada. MÁRCIO fala que se 
o VAGNER não tivesse ligado nem tinha ido. ISRAEL fala que alguém está "queimado" perante ele. MÁRCIO comenta que alguém 
falou de 3 dias, que quer ver se deve 3 dias. ISRAEL diz que alguém falou para o VAGNER que não deve não. MÁRCIO fala que 
o VAGNER deu 3 dias para os meninos, que agora eles têm 6 dias. 

COMENTÁRIO:

6185667341 26/05/2013 17:25:36 26/05/2013 17:27:46

        0 00:02:10 6185370877 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ISRAEL está curtindo uma cheva em LUZIÂNIA, enquanto HNI está assistindo o jogo do FLAMENGO. HNI pergunta se ISMAEL 
trabalhará amanhã. ISMAEL responde que sim, trabalhará normal até quarta meio dia....  

COMENTÁRIO:

6185667341 27/05/2013 10:19:10 27/05/2013 10:20:18

        0 00:01:08 6133859835 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (ISRAEL?) a MNI diz que quer falar com "RUTH?". MNI1 (mãe de ISRAEL) diz que estava na psiquiatria. HNI (ISRAEL?) diz que 
ocorreu um imprevisto, que verá sobre a questão e lhe retorna ao meio-dia. 

COMENTÁRIO:

6185667341 27/05/2013 10:45:57 27/05/2013 10:50:52

        0 00:04:55 6184206369 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ISRAEL conversa com MNI (tia) e diz que tem que pagá-la hoje. MNI diz que está precisando, que está devendo uns 2 mil reais. 
MNI fala sobre foto de Catarina. Falam sobre foto que ISRAEL postou.  MNI diz que conversou com MAÍRA e disse que a mãe 
desta intrometeu em sua vida (de MNI). ISRAEL f ica de passar na casa de MNI.  

COMENTÁRIO:

6185667341 29/05/2013 11:38:31 29/05/2013 11:39:58

        0 00:01:27 6184080764 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: ISRAEL conversa com HNI sobre configuração de agenda do celular. ISRAEL pede para HNI ligar no fixo da casa de sua mãe: 
3620-1019.

TRANSCRIÇÃO:

JANDUHY DINIZ VIEIRA FILHO

COMENTÁRIO:

6284904545 09/04/2013 21:50:36 09/04/2013 21:51:18

        0 00:00:42 6284997286 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JÚNIOR pergunta a JANDHUY se amanhã ele tem horário para recebê-lo juntamente com o Dr. ADRIANO. Marcam de encontrar 
2hs da tarde.

COMENTÁRIO:

6284904545 10/04/2013 07:01:41 10/04/2013 07:12:47

        0 00:11:06 SEM REGISTRO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta a JANDUHY se ele está preocupado com aquele negócio da VANUSA. JANDUHY diz que não. HNI fala que ela ligou 
umas 3 vezes e foi em sua casa. Que falou para ela que um acordo era melhor do que justiça, que justiça não é igual ela está 
pensando, que ela fala que tem documento. JANDUHY fala que nunca assinou nada. HNI diz que é bom JANDUHY conversar 
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com o RUBENS hoje, que se f izer um acordo com ela, pode estar concordando que tem algo de errado. JANDUHY fala que todos 
os seus  (carros?) foram cadastrados, que oferece ajuda a ela, mas ela pediu R$ 15.000,00, que mandou ela procurar os seus 
direitos. HNI fala para JANDUHY conversar com o RUBENS direitinho. JANDUHY diz que ela era voluntária na campanha política. 
HNI comenta que ela disse que tem controle daqueles formadores de opinião, de abastecimento em posto. Falam sobre vaga de 
emprego que VANUSA estava querendo. Falam sobre VANUNSA fuxicar o dia inteiro. JANDUHY fala que ia ajudá-la no emprego, 
que ela não quis, que só servia se fosse caro.  Comenta que ela disse ter ido falar com a promotora, que falou que ele havia 
prometido emprego. Fala que vai arrumar emprego para a esposa de alguém. Que VANUSA não soube esperar. Falam sobre 
serviço de asfalto. Conversam sobre o DOUGLAS estar indo embora. Falam sobre administração para dar votos a exemplo do 
asfalto.

COMENTÁRIO:

6284904545 10/04/2013 07:37:29 10/04/2013 07:39:08

        0 00:01:39 6281195861 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JANDUHY pergunta a MARIA sobre a listagem do BARROSO. MARIA fala que está mandando, que cada dia manda uma coisinha, 
que não está comprando ainda para economizar. JANDUHY pergunta pela de "diagnose". MARIA diz que só manda para esta 
quando não tem em outros lugares. JANDUHY fala que estão comentando que alguém (HÉLIO ALBINO?) subiu no palanque 
contra eles e pede para MARIA levar e mostrar da "diagnose" e de (?) para ele ver como é que está. MARIA fala sobre plantão 
de médicos no hospital de Rialma. 

COMENTÁRIO:

6284904545 10/04/2013 09:46:57 10/04/2013 09:48:00

        0 00:01:03 6233977055 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JANDUHY pergunta a EDUARDO se a "Saborele" era em Ceres e eles mudaram para Rialma. EDUARDO fala que eles f izeram uma 
f ilial, com CNPJ 05 no final. JANDUHY fala que está assinando o alvará, que tinham de transferir essa empresa para lá por causa 
do imposto.

COMENTÁRIO:

6284904545 10/04/2013 10:18:22 10/04/2013 10:19:28

        0 00:01:06 6281593007 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FERNANDO fala a JANDUHY que está com o memorial descritivo, com toda documentação. Combinam de encontrar 4hs. 
FERNANDO fala para JANDUHY chamar o Dr. FRANCISCO. JANDUHY fala que vai ligar para Dr. FRANCISCO e pergunta se 
FERNANDO quer que chama algum vereador. FERNANDO diz que não, que o mais importante é o prefeito, que inclusive, é para 
deixar Dr. FRANCISCO para as 4:30 h. 

COMENTÁRIO:

6284904545 10/04/2013 17:25:54 10/04/2013 17:26:38

        0 00:00:44 92976458 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: JANDUHY questiona sobre projeto do FERNANDO. HNI diz que já foi assinado. 

TRANSCRIÇÃO: HNI: Oi Janduhy. 
JANDUHY: Aquele projeto do Fernando. Eu passei pro Dr. Rubens, né?
HNI: Fernando... Qual Fernando?
JANDUHY: O Fernando lá do motel.
HNI: Fernando lá do motel, já até assinou já uai.
JANDUHY: Já assinou? Já passou pra quem?
HNI: Tá aqui na sala da Marluci.
JANDUHY: Agora vai pra Câmara né?
HNI: Não, não precisa ir pra Câmara não, é só decreto. 
JANDUHY: Ah, não precisa ir pra Câmara não, é só decreto né. 
HNI: Já tá assinado prontinho...

COMENTÁRIO:

6284904545 10/04/2013 18:23:50 10/04/2013 18:26:31

        0 00:02:41 6286289727 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DOGA pergunta ao JANDUHY se a reunião acabou. JANDUHY esclarece sobre horário de trabalho contido em decreto do 
EVALDO (que estabelece 6h), divergência entre alguns merendeiras etc. que trabalham 4h e outras 6h. JANDUHY está 
organizando a questão para atender cobranças da promotora e entende que quem fica fazendo denúncias são os próprios 
servidores. JANDUHY esclarece que a promotora também entende que a diferença de horário seria uma forma de politicagem. 
DOGA conta ao JANDUHY que a VANUSA gravou uma entrevista para o DIÁRIO DO NORTE relatando aquilo tudo que foi dito 
para o próprio JANDUHY e o DOGA. JANDUHI assevera que a VANUSA tem que provar. DOGA salienta que a VERA quer 
colocar VANUSA enrolada naquela denúncia que "fez contra nós". DOGA disse que comentou com a VANUSA que se ela for 
pro lado da VERA ela estaria apoiando o ZÉ MARIA  e a MARISA...

COMENTÁRIO:

6284904545 10/04/2013 18:28:27 10/04/2013 18:33:30

        0 00:05:03 6286289727 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: JANDUHY volta a conversar com o DOGA, esclarece que desligou o telefone porque o PAULO NERY estava por perto e ele não 

quis falar. JANDUHY diz que não fica nenhum pouco preocupado pelas declarações da VANUSA, pois é esta que deve assumir 
as responsabilidades. JANDUHY salienta que VANUSA ajudou pensando em cargo e que não recebendo tais cargos, VANUSA 
ficou com raiva. DOGA fala que conversou com a VANUSA dizendo que o JANDUHY deixou claro que ela poderia buscar os 
seus direitos, pedindo um consenso para não desgastarem o relacionamento antigo. DOGA comenta que a VANUSA já sabe de 
um BO. JANDUHY teria dito para a VANUSA que não tinha nada para acertar com ela e que VANUSA poderia buscar seus 
direitos. DOGA conta ao JANDUHY que o jornal irá procurá-lo para direito de resposta. JANDUHY volta a falar sobre o horário de 
ponto dos servidores. DOGA tem a preocupação de que o pessoal da VERA irá colocar pilha em VANUSA, pois quer ganhar no 
grito, já que não ganhou nas urnas...

COMENTÁRIO:

6284904545 11/04/2013 07:50:04 11/04/2013 07:50:22

        0 00:00:18 6285561380 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI (esposa de JANDUHY pergunta onde está o dinheiro. JANDUHY diz que está no cofre, que já está no segredo. MNI pergunta 
se é para pôr no 23. JANDUHY diz que já está, que é só abrir.

COMENTÁRIO:

6284904545 11/04/2013 08:12:53 11/04/2013 08:16:28

        0 00:03:35 6292535260 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ELAINE fala que tem notícia boa a JANDUHY, que foi liberado um termo de compromisso pelo "PAR/PAC?" de R$ 91.000,00 para 
comprarem o equipamento da escola nova, que já tem o aceite lá, que saiu tudo no nome de JANDUHY. ELAINE comenta que saiu 
muita coisa, cadeira, ar condicionado, geladeira, micro-ondas. ELAINE diz que vai mandar para o AMADEU a f im de que este 
disponibilize o extrato. JANDUHY fala que está indo em Itapuranga hoje, que quer que ELAINE, na parte da educação, é para 
pegar a quantidade de merendeira e pessoal da limpeza para passar para a promotora, que vai fazer um estudo para 
trabalharem duas de manhã e duas à tarde, que será jornada de 6 h com cartão de ponto, que elas estavam trabalhando 3 ou 4 
horas, que foi por isso que a promotora fechou. 

COMENTÁRIO:

6284904545 11/04/2013 16:20:25 11/04/2013 16:22:27

        0 00:02:02 6284158146 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: AMADEU pergunta se JANDUHY está em reunião. Este diz que não, que está com o JM. Falam sobre agendamento de algo. 
JANDUHY pergunta se AMADEU está na rádio. Este diz que não. JANDUHY fala para AMADEU agendar para o dia 19. AMADEU 
diz que já pode deixar agendado. AMADEU diz que o JUVENAL ligou, que está tentando falar com JANDUHY, que ele disse que a 
VANUSA o procurou para fazer uma denúncia contra JANDHUY, que a VANUSA está com uns documentos, que trabalhou e não 
recebeu na campanha, que ele quer conversar com JANDHUY, que ele vai colocar na próxima edição, que ele quer ouvir os dois 
lados.

COMENTÁRIO:

6284904545 15/04/2013 11:27:00 15/04/2013 11:27:42

        0 00:00:42 6284093734 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI liga para JANDUHY, mas DEMIR atende e fala que aquele está conversando com o deputado TALES. MNI pergunta se à tarde 
JANDUHY não vai sair. DEMIR diz que não.

COMENTÁRIO:

6284904545 15/04/2013 14:35:00 15/04/2013 14:39:28

        0 00:04:28 6285990002 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JULIANA conversa com JANDUHY sobre posição que homem tomou. JANDUHY diz que quarta vai lá e qualquer coisa liga. Em 
segunda ligação, ZIQUINHO conversa com JANDUHY a respeito da festa organizada por JANDUHY. ZIQUINHO pede uma força a 
JANDUHY para pagamento das notas do "JABES?". JANDUHY diz que estava conversando com as meninas para organizar a 
questão dos pagamentos. JANDUHY fica de olhar e retornar para ZIQUINHO. Falam sobre levar a nota antecipadamente para 
pagar no dia certo.

COMENTÁRIO:

6284904545 15/04/2013 14:45:36 15/04/2013 14:46:56

        0 00:01:20 6292976458 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JANDUHY pede ADEMIR para olhar o andamento do procedimento de pagamento do posto do ZIQUINHA, que levaram a nota com 
a perspectiva de ser paga dia 1º e até hoje não saiu o pagamento. Falam sobre atrasos. ADEMIR diz que o ZIQUINHA demorou 
uma semana para assinar o contrato, que por isso atrasou.

COMENTÁRIO:

6284904545 17/04/2013 08:25:58 17/04/2013 08:28:08

        0 00:02:10 6292418855 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: "EDILBERTO ?" questiona a JANDUHY se ele não tem um caminhão seminovo. JANDUHY diz que não, que quer comprar mais, diz 
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que está muito velha sua frota, que aliás é da empresa, que "não tem nada haver não"; pede para "EDILBERTO ?" ver o carro que 
ele quer que ele "organiza". EDILBERTO diz que está "tentando ver" uma caminhão pequeno, para substituir o f iorino. JANDUHY 
diz que verá com LUCIANO que trabalha com venda de veículo. 

COMENTÁRIO:

6284904545 17/04/2013 09:18:43 17/04/2013 09:20:26

        0 00:01:43 6284044147 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: Dr. WALBER diz a JANDUHY que está na JUCEG, para "ajudar". JANDUHY fala que passará lá, que irá na Assembléia, em 
Goiânia, que verá com TALES para ir na Indústria de/e Comércio com o EDIM VILELA. WALBER coloca à disposição de JANDUHY 
um pessoal da "Opera (?)" para "rodar" com ele; sugere JANDUHY a "usar o órgão", marcar reunião. JANDUHY questiona se deu 
certo a licitação. WALBER diz que deu tudo certo, que já "pegou" com o DAVID, que está muito tranquilo. WALBER diz que 
conversar com JANDUHY para "montar" um pólo da JUCEG em Rialma. Combinam de se encontrar. 

COMENTÁRIO:

6284904545 17/04/2013 09:38:05 17/04/2013 09:39:43

        0 00:01:38 6284184171 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ZÉ AMARO repassa para JANDUHY o nome da sua esposa: JOCELINA CAMILO GONTIJO CAMPOS.
JULIANA (chefe de gabinete do Deputado TALES BARRETO) questiona a ZÉ AMARO se "ela (sua esposa JOCELINA CAMILO 
GONTIJO CAMPOS)" deu entrada no processo. ZÉ AMARO diz que está tudo arrumado. JANDUHY tem o número do processo. 

COMENTÁRIO:

6284904545 17/04/2013 09:42:53 17/04/2013 09:44:13

        0 00:01:20 33971555 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: JANDUHY repassa para ANGÉLICA o nome de JOCELINA CAMILO GONTIJO CAMPOS e pede que MARLUCE lhe retorne a ligação.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284904545 17/04/2013 11:18:06 17/04/2013 11:20:33

        0 00:02:27 6284662785 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANUZA diz para JANDUHY que este abandonou. JANDUHY diz que não, que ela foi quem sumiu. VANUZA diz que está dando 
um tempo, para não f icar incomodando. JANDUHY diz que está em GOIÂNIA com o DOUTOR HÉLIO e o DOUTOR TALES, e agora 
está indo lá na INDÚSTRIA E COMÉRCIO NO PALÁCIO que o DOUTOR TALES está lá. JANDUHY diz que foi para MARA ROSA e 
não viu o DOUTOR TALES porque este não foi. JANDUHY diz que está indo falar com DR. TALES e depois fala com ela. VANUZA 
diz que é para ver se consegue um contrato para filha (ANA PAULA), que não quer AGÊNCIA PRISIONAL. JANDUHY  pergunta 
se sair lá se ela deixa a AGÊNCIA. VANUZA diz que deixa que pode passar a vaga para outra pessoa, que vai alugar a casa 
dela e vai  mudar para ANÁPOLIS. VANUZA diz que pegou o passaporte. JANDUHY pergunta onde faz o passaporte. VANUZA 
diz que é lá no VAPT-VUPT da rodoviária. VANUZA diz que só dele transferir da VANUZA para ANA PAULA vai f icar satisfeita.

COMENTÁRIO:

6284904545 17/04/2013 11:22:21 17/04/2013 11:24:31

        0 00:02:10 6282102332 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ADEMILSON (da MHS Automotiva), diz a JANDUHY que quem lhe repassou o telefone MAURÍCIO JÚNIOR (Assessor do TALES 
BARRETO), e conversam sobre possível cotação de peças. JANDUHY lhe repassa o número de telefone 33977000. 

COMENTÁRIO:

6284904545 17/04/2013 11:32:40 17/04/2013 11:33:52

        0 00:01:12 6282102332 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ADEMILSON e JANDUHY conversam novamente sobre cotação de peças. JANDUHY repassa novamente o número de telefone 
33977000, diz que é da "Saboreli ??", onde compram peças, diz que na Prefeitura deve falar com MATEUS (telefone 33971555).

COMENTÁRIO:

6284904545 17/04/2013 12:06:12 17/04/2013 12:06:54

        0 00:00:42 6284044147 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: PREFEITO conversa com BAIANO e este convida o primeiro para almoçar. PREFEITO irá verificar se o BENEDITO poderá lhe 
atender, na companhia do EDINHO VILELA, agora e liga para a BAIANO confirmando. 

COMENTÁRIO:

6284904545 17/04/2013 12:07:37 17/04/2013 12:07:56

        0 00:00:19 6284044147 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI diz para HNI2 que vai atender eles agora na hora do almoço. HNI2 diz que está indo com ele, que está voltando e vai esperar 
em frente a porta da SEMARH.

TRANSCRIÇÃO:
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COMENTÁRIO:

6284904545 17/04/2013 15:10:13 17/04/2013 15:11:57

        0 00:01:44 6284425962 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LUCIMAR - MULHER DO VALDEMAR - lembra de JANDUHY o emprego prometido para a f ilha. JANDUHI salienta que já conversou 
com o JOÃO PEDRO, pois sairá no mês que vem umas vagas.

COMENTÁRIO:

6284904545 17/04/2013 16:03:01 17/04/2013 16:04:28

        0 00:01:27 86084339 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JANDUHY diz a Dr. WEBERSON que está na Secretaria das Cidades, que está faltando uns 'negocinhos' no projeto, que vai 
passar para o RENATO explicar. RENATO fala a WEBERSON que fez um "cheque list", correções no projeto e faltou o indicativo 
das redes existentes onde vai asfaltar, que é para lançar rede de água e esgoto se tiver, indicando ela na planta baixa. 
WEBERSON pede RENATO para encaminhar o "cheque list" para o e-mail: w eversoneng@hotmail.com.

COMENTÁRIO:

6284904545 17/04/2013 16:34:05 17/04/2013 16:35:27

        0 00:01:22 6285577712 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ERISVALDO  conversa com JANDUHY sobre chamá-lo para comer peixe, porém este está em Goiânia. JANDUHY comenta que 
amanhã terá de ir em Goiânia novamente pois tem um negócio com o JOVAIR. ERISVALDO diz que precisa ver com JANDUHY 
aquele negócio seu. JANDUHY diz que tem que sentar com ele, puxar o mapa e dar uma olhada. ERISVALDO fala que terminando 
a chuva quer começar lá, que quer ver se semana que vem marcam para ir lá.

COMENTÁRIO:

6284904545 17/04/2013 16:46:46 17/04/2013 16:47:01

        0 00:00:15 6286289727 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DORCAS repassa um telefone para o JANDUHY: 3307-1608...

COMENTÁRIO:

6284904545 18/04/2013 09:22:13 18/04/2013 09:26:37

        0 00:04:24 6284064562 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JANDUHY diz que chegou em Goiânia. EDINHO fala que eles precisam resolver um probleminha, que o LUCAS explicou que não 
tem jeito de desmembrar um alqueire separado para esperar ganhar o outro, que tem que desmembrar o 10 alqueires. EDINHO diz 
que está ficando só com a beirada do mapa, que a empresa que estava comprando em Uruaçu é de dois alqueires e meio, que o 
MARCONI inaugurou lá e chegou até 320 funcionários, que a empresa deles, que se "Deus quiser" vai ser a maior do setor, vai 
nessa direção e ele merece pela ajuda que está dando, merece 2 alqueires. JANDUHY diz que não pode, que é muito. EDINHO diz 
que pelo valor que foi avaliado e o tamanho que ele precisa. JANDUHY diz que ficou combinado 1 alqueire, que ainda vai jogar na 
terraplanagem e no asfalto, que 2 alqueires a prefeitura não dá conta, que dá cento e quarenta e tantos mil, que a prefeitura tem 
que comprar da Indústria e Comércio depois. Que se o "BALDY?" liberar e "coisar" os dois alqueires pela Secretaria, que é para 
conversar com ele, que não pode prometer isso não, mas que pede a ele. EDINHO fala sobre área da empresa, que já está 
inteirando 40 caminhões. JANDUHY diz que tem 50 caminhões em uma área. JANDUHY diz que o que puder ajudar ele ajuda. 

COMENTÁRIO:

6284904545 19/04/2013 10:59:12 19/04/2013 10:59:49

        0 00:00:37 6284484072 Recebeu R

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI salienta que ligará para RODRIGO lembrando-o de algo. RODRIGO pede que ligue por volta das 11h30, pois pode aparecer 
algum imprevisto. HNI salienta que é para avisar para o JANDUHY que é muito importante para ele e para o ALEXANDRE. 

COMENTÁRIO:

6284904545 22/04/2013 14:00:12 22/04/2013 14:01:02

        0 00:00:50 6284051052 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JANDUHY questiona a MARLUCE se PEIXOTO não foi à licitação (material de construção), diz que é do projeto de reforma da 
Prefeitura, que "gastou e ainda vai gastar". Pede para MARLUCE dar uma "olhadinha porque eles não entraram", solicita ver com 
ADEMIR. 

COMENTÁRIO:

6284904545 22/04/2013 16:01:22 22/04/2013 16:02:24

        0 00:01:02 6285801009 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JANDUHY pede seu f ilho para ir na Delegacia Fiscal. 

JICKSON JUNIOR DE OLIVEIRA
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COMENTÁRIO:

6292035464 22/01/2013 09:12:15 22/01/2013 09:13:07

        0 00:00:52 6293392242 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: Clínica Ortoface liga para o telefone alvo e indaga se fala com a mãe de JICKSON. MNI confirma e informa que JICKSON está 
viajando.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292035464 22/01/2013 11:27:16 22/01/2013 11:28:49

        0 00:01:33 6236365317 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

HNI* (f ilho) liga para DERCI e esta pergunta o que o patrão daquele resolveu com o dinheiro. HNI diz que nada, que está do 
mesmo jeito, mas que, talvez, na quarta ou quinta-feira deve entrar alguma "merreca".

* Na ligação não falam nomes, porém em ligações posteriores é possível perceber que HNI é JICKSON. DERCI é a mãe de 
JICKSON e a usuária deste telefone 62.9203-5464. JICKSON é chamado de JÚNIOR pelos familiares. 

COMENTÁRIO:

6292035464 22/01/2013 12:00:58 22/01/2013 12:02:58

        0 00:02:00 6292405037 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI (provavelmente pai de JÚNIOR - nome LUÍS ?) indaga se DERCI falou com JÚNIOR*. DERCI diz que falou com ele "agorinha". 
 * Certamente, referem-se a JICKSON como JÚNIOR. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292035464 22/01/2013 12:20:33 22/01/2013 12:30:28

        0 00:09:55 6291720944 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: DERCI conversa com sua mãe e diz que o JUNIO ligou e falou que o MARCELO vai receber esta semana e que, assim, que JUNIO 
receber vai avisá-la. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292035464 23/01/2013 14:13:53 23/01/2013 14:21:54

        0 00:08:01 6291720944 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MÃE de DERCILA fala para esta ir para lá (para Silvânia ?). DERCILA reclama falta de dinheiro e diz que essa semana sai um 
pouco (de dinheiro). MÃE diz que o dinheiro que sair essa semana, se DERCILA for, ela, a MÃE, diz que passa lá e recebe esse 
dinheiro, que vai atrás do MARCELO. Conversam sobre dif iculdades f inanceira e a MÃE fala que vai oferecer o barraco para 
MARCELO.

COMENTÁRIO:

6292035464 23/01/2013 14:53:51 23/01/2013 15:02:16

        0 00:08:25 6292405037 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

DERCILA conversa com LUÍS* assuntos pessoais. Diz que o JÚNIOR (JICKSON) foi visitá-la ontem por ocasião de seu aniversário 
e que deu um chip da Vivo para ele. LUÍS diz que o telefone de JÚNIOR é da Vivo, pois o número dele é 96. LUÍS pede o telefone 
de JÚNIOR. DERCILA diz que JÚNIOR trocou todos os telefones e está com um número novo  da Vivo, mas que ela não sabe o 
número e vai pedir autorização para JÚNIOR para informar o telefone a LUÍS. LUÍS pergunta onde JÚNIOR trabalha. DERCILA 
responde que é no setor Coimbra. LUÍS questiona se ele mexe com remédio e DERCILA confirma. LUÍS pede o endereço. 
DERCILA diz que não sabe. LUÍS pergunta o nome da empresa em que JÚNIOR trabalha. DERCILA diz que é AMIL Distribuidora de 
Remédios. 

 * Nesta ligação, LUÍS confirma que é pai de JICKSON, porém eles não têm um bom relacionamento, pois JICKSON não quer 
conversar com o pai. 

COMENTÁRIO:

6292035464 23/01/2013 20:36:34 23/01/2013 20:50:33

        0 00:13:59 6291720944 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: DERCILA fala para MÃE que o JÚNIOR falou que, amanhã, o MARCELO vai receber uma remessa. Que o JÚNIOR disse que se 
MARCELO o pagar, ele repassa o dinheiro para ela. Que MARCELO deve quase seis mil para JÚNIOR. 

TRANSCRIÇÃO:
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COMENTÁRIO:

6292035464 24/01/2013 14:52:51 24/01/2013 15:05:08

        0 00:12:17 6291720944 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

DERCILA conversa com sua MÃE assuntos pessoais. ELAS falam sobre problemas f inanceiros e DERCILA diz que vai ligar para 
MARCELO e dizer que, dia 30, está chegando, pois ele garantiu que acertava com ela nesta data. DERCILA diz que não perdeu a 
esperança de receber o dinheiro do MARCELO e fala que o valor é três mil. ELAS conversam sobre um lote que pretendem 
vender.  

COMENTÁRIO:

6292035464 24/01/2013 19:34:32 24/01/2013 19:39:37

        0 00:05:05 6291720944 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MÃE pergunta a DERCILA se o JÚNIOR levou dinheiro. DERCILA diz que MARCELO não pagou nada.  MÃE diz que é do jeito que o 
COSME falou. DERCILA confirma e fala que dinheiro lá é relíquia. ELAS reclamam de nem o salário dos funcionários ser pago. 
DERCILA diz que falou com JÚNIOR se ele não for viajar, amanhã, vai dormir na casa dela, mas ele falou para ir dormir lá mesmo 
sem ele. MÃE pergunta se o MARCELO está lá. DERCILA diz que o MARCELO estava lá, pois ligou para o JÚNIOR ir embora, pois 
estava do lado de fora, e era para JÚNIOR levar a chave. DERCILA critica o fato de MARCELO não ter chave, dizendo: "A 
quebradeira que ele (MARCELO) anda".

JOSE CARLOS LOPES 

COMENTÁRIO:

6292769252 09/04/2013 16:40:31 09/04/2013 16:41:45

        0 00:01:14 6294302434 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: GILDO fala a JOSÉ que estão esperando, que está quase começando. JOSÉ fala a GILDO que é quinta-feira, que foi confirmada, 
que é 9 h, que eles vão ter que sair de lá 6 e pouquinho. GILDO fala para JOSÉ arrumar carro para levar eles. JOSÉ fala para 
irem no carro de GILDO. JOSÉ fala que abastece, que tem que ver quantos vereadores e pessoas vão. GILDO fala que "graças a 
Deus vai vir então". JOSÉ diz que "se Deus quiser na quinta-feira eles pegam ela". GILDO fala que eles vão fazer a festa. JOSÉ 
diz que pelo menos foguetes eles soltam. 

COMENTÁRIO:

6292769252 09/04/2013 19:20:04 09/04/2013 19:21:07

        0 00:01:03 6294302434 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JOSÉ CARLOS questiona se "deu muita gente lá. HNI diz a JOSÉ CARLOS que estava a Prefeito , o Prefeito de São Luís, de 
Itapaci. JOSÉ CARLOS questiona se JANDUHY estava. HNI nega e diz que não tinha nenhum representante de Rialma. HNI diz 
que achou pouco gente, que o pessoal que estava lá eram os beneficiários de Ceres. 

COMENTÁRIO:

6292769252 10/04/2013 16:35:16 10/04/2013 16:37:55

        0 00:02:39 6293664013 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI fala a JOSÉ CARLOS que o CHINA pediu para ela ligar a f im de saber como f icou o negócio. JOSÉ CARLOS diz que tem que 
ver quanto f ica, que MNI tem que tirar nota f iscal do laboratório, que tem que ser no nome do fundo municipal de saúde. MNI 
comenta que o número que está embaixo do papel que enviou para JOSÉ CARLOS é onde liga para saber o valor. JOSÉ CARLOS 
fala para MNI ir na clínica e tirar a nota, para ele poder empenhar e lhe passar o cheque. MNI fala que essa injeção só compra em 
São Paulo, que tem que ligar naquele número para saber o valor da injeção, que aí tem que mandar fazer o depósito em dinheiro 
no número da conta que eles vão enviar. JOSÉ CARLOS fala que a prefeitura tem que ter a nota em mãos primeiro para fazer o 
empenho e depois o cheque, que a nota tem que estar no nome do fundo municipal de saúde de Rianápolis, que tem que emitir a 
nota no valor da vacina. MNI f ica de retornar.

COMENTÁRIO:

6292769252 10/04/2013 18:49:55 10/04/2013 18:52:04

        0 00:02:09 6233483299 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: NAIANE, da câmera, liga e passa para HNI. Este, em nome do RICARDO, pergunta se o JOSÉ CARLOS fez o ofício das duas 
áreas. JOSÉR CARLOS responde que já deixou lá e de uma área terá que esperar um processo que está no DNIT, que deverá 
mandar para o lugar certo. JOSÉ CARLOS mandou um ofício de uma só área. HNI esclarece que alguém iria conversar com o 
GOVERNADOR amanhã (10h) e que o desejo era entregar o ofício em mãos. JOSÉ CARLOS salienta que o ESTADO não tema 
nada a ver com a área, pois é da UNIÃO... HNI entende que devem pegar, então, com um SENADOR. JOSÉ CARLOS fala em 
JOVAIR e /ou o BALESTRA.  
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COMENTÁRIO:

6292769252 11/04/2013 12:00:13 11/04/2013 12:02:52

        0 00:02:39 6292929322 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta a JOSE CARLOS se os convênios deste estão todos declarados certinho. JOSÉ CARLOS fala que não deve nada, 
que está tudo arrumadinho. HNI diz que tem uma documentação, que vai fazer um ofício, que o RICARDO está responsável, que é 
para poder dar a JOSE CARLOS R$ 150.000,00, que está lá na "Secplan", que irá dar para eles e para Uruana, mas em Uruana 
os convênios estão atrasados. JOSÉ CARLOS fala que a prestação de contas está tudo em dia. HNI diz que despacharam com o 
governador, que estava com o  (GLIMAR?)  e o povo de Ceres, que o (GLIMAR?) aproveitou e pediu para a festa da melancia, 
que disse que não tinha, que chegou um ofício dele de 100mil, para (GLIMAR?), 100mil para HNI, 100mil de sua emenda e 100mil 
da emenda do médio, que chegou na "Secplan" e alguém falou que o MARCONI não precisava dar. HNI comenta que alguém não 
tem mais nada, que não tem emenda, que o um milhão e meio que ele tinha, não tem nenhum tustão, que vai devolver. HNI fala que 
JOSÉ CARLOS pode perguntar para o (GLIMAR?), que alguém não tem dinheiro para nada. JOSÉ CARLOS comenta que vai ser 
ruim para ele, pois este foi lá na frente, na liderança. HNI diz que é mentira, af irma que ele não tem.

COMENTÁRIO:

6292769252 11/04/2013 14:28:44 11/04/2013 14:29:03

        0 00:00:19 6292470911 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: Ouve-se alguém perguntar se passou a relação do material para ver se licita ou não licita. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292769252 12/04/2013 13:42:53 12/04/2013 13:44:37

        0 00:01:44 6233483139 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI (EDIMÍLIA?) pergunta a JOSE CARLOS sobre aquela relação que ele mandou fazer e pergunta se o pessoal vai precisar de 
trabalhar. JOSE CARLOS fala que não, que tem que mandar uma relação, que ainda não f izeram esse cadastramento, que depois 
vai alterar toda essa relação. MNI diz que então JOSE CARLOS precisa agora de um fictício. JOSÉ CARLOS diz que sim. MNI fala 
que já tem um pronto, que é aquele que eles f izeram para a doação do feijão da "Conab". JOSE CARLOS diz que pode usar esse 
que já está pronto. MNI diz que se fosse para trabalhar, o pessoal da "Analina" não podia ir. JOSÉ CARLOS fala que precisa só 
de um fictício, que é para MNI imprimir e entregar para o "Quintino?".

COMENTÁRIO:

6292769252 12/04/2013 14:04:53 12/04/2013 14:05:43

        0 00:00:50 6291334900 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI fala para JOSÉ CARLOS ir na assistência social. Este fala que está a pé. MNI diz que vai mandar alguém buscá-lo. JOSÉ 
CARLOS pergunta o assunto. MNI diz que é para resolver um problema lá do "PET?", que é envolvimento de funcionário com 
aluno do "PET?".

COMENTÁRIO:

6292769252 12/04/2013 14:31:33 12/04/2013 14:33:34

        0 00:02:01 6291144148 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI fala a JOSÉ CARLOS que ainda não foi porque está chovendo, que nem dá para encostar o caminhão para colocar 
"broquete". JOSÉ CARLOS fala para fazer a cobertura primeiro então, que eles abandonaram a obra. HNI diz que está em Goiânia 
e tem um projeto de 200 casas. HNI pergunta se JOSÉ CARLOS tem interesse. Este fala que não tem lote. HNI diz que os lotes 
são seus, que seu terreno dá para fazer 200 casas. Ficam de conversar depois.

COMENTÁRIO:

6292769252 15/04/2013 17:08:00 15/04/2013 17:08:26

        0 00:00:26 6291492010 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: INTERLOCUTORES conversam se deu certo algo, enquanto um responde que está chegando em RIANÁPOLIS e que alguém 
depositou R$ 3.000,00 e pagará o resto agora.

COMENTÁRIO:

6292769252 15/04/2013 17:15:42 15/04/2013 17:17:00

        0 00:01:18 6291624142 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI avisa ao PREFEITO JOSÉ CARLOS que tem um assessor do GOVERNADOR MARCONE, de nome FRANCISCO OLIVEIRA), 
que quer ajudá-los. Nesse sentido HNI pede ao JOSÉ CARLOS autorização para que ele converse com o referido assessor. 
JOSÉ CARLOS não conhece o assessor, mas autoriza a conversa. HNI esclarece que depois apresentará o assessor ao 
PREFEIRO e assevera que f icou sabendo que é o FRANCISCO OLIVEIRA que coloca e tira todo mundo do ESTADO...

COMENTÁRIO:

6292769252 16/04/2013 10:24:05 16/04/2013 10:25:05

        0 00:01:00 6291492010 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: JOSÉ CARLOS informa a HNI que passará o negócio para o ANDERSON hoje via transferência eletrônica, pois não pode pagar 

nada por cheque. JOSÉ CARLOS orienta o HNI a procurar pelo ANDERSON. JOSÉR CARLOS não pagará tudo, vai f icar um 
restante. 

COMENTÁRIO:

6292769252 16/04/2013 12:39:21 16/04/2013 12:40:27

        0 00:01:06 6233483576 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DE PAULA pede um favor a JOSÉ CARLOS pedindo um petróleo para que vá a Brasília na manhã seguinte resolver um negócio 
da sogra. JOSÉ CARLOS responde que verá com o FERREIRA... DE PAULA salienta que se JOSÉ CARLOS ajudar no petróleo 
está bom. DE PAULO deixa claro que está de serviço na DELEGACIA no momento da ligação... 

COMENTÁRIO:

6292769252 16/04/2013 15:06:20 16/04/2013 15:07:01

        0 00:00:41 6291492010 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta a HNI2 se este conseguiu falar com o homem... HNI2 orienta que pode ligar, pois o homem está com o dinheiro na 
conta...

COMENTÁRIO:

6292769252 16/04/2013 15:27:16 16/04/2013 15:28:09

        0 00:00:53 93359379 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JOSÉR CARLOS pergunta à MNI (esposa?!) se está já fez o depósito, pois o homem está cobrando. MNI responde que está 
chegando no banco... 

COMENTÁRIO:

6292769252 16/04/2013 16:16:02 16/04/2013 16:17:35

        0 00:01:33 93359379 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: IVONE repassa para JOSÉ CARLOS o número da conta  141-7, agência 0795, banco 104, CAIXA. IVONE salienta que precisa 
informar o CNPJ da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIANÁPOLIS, alimentação para presos...

COMENTÁRIO:

6292769252 17/04/2013 07:32:32 17/04/2013 07:34:22

        0 00:01:50 6293602414 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARIA questiona a JOSÉ CARLOS sobre contratação de pessoal. JOSÉ CARLOS diz que não "tá tendo" como contratar. MARIA 
diz que não recebeu ainda pelo Estado e questiona sobre liberação para moradia de COTONETE. JOSÉ CARLOS diz que não 
liberou ninguém para morar lá. MARIA diz que ORLANDO o levou lá. JOSÉ CARLOS diz que, provavelmente, foi FERREIRA quem 
liberou.

COMENTÁRIO:

6292769252 17/04/2013 09:27:27 17/04/2013 09:28:30

        0 00:01:03 6291881377 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (rapaz do ar condicionado, de Jaraguá) diz a JOSÉ CARLOS que viu que não tinham aberto ainda o processo licitatório e 
questiona o nome de um rapaz.  JOSÉ CARLOS lhe diz que é EDMILSON. HNI pergunta se já abriu (processo licitatório ?) . JOSÉ 
CARLOS diz que acha que não publicou ainda não.

COMENTÁRIO:

6292769252 17/04/2013 09:46:47 17/04/2013 09:47:45

        0 00:00:58 91100858 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MNI diz a JOSÉ CARLOS que ADRIANO está em Goiânia. JOSÉ CARLOS questiona se ele traz um medicamento, diz que a pessoa 
vai lá e entrega onde ele estiver, diz que é da Farmácia Ideal. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292769252 17/04/2013 13:50:42 17/04/2013 13:55:07

        0 00:04:25 91241824 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI repassa a ligação para FILOMENA para que está converse que o VALDECI. VALDECI pergunta se tem projeto para o 
"PEMATE". FILOMENA responde que não. VALDECI indaga de que maneira o GOVERNO liberou tal recurso. FILOMENA esclarece 
que R$ 13.800,00 está dentro de um projeto, de um recurso chamada CER (Compensação de Especificidade Regionais), sem 
convênio, e pelo qual foi adquirido o carro. FILOMENA salienta que, caso o recurso for gasto de forma correta, eles continuam 
liberando o recurso. VALDECI quer saber de que maneira pode ser licitado. FILOMENA orienta o VALDECI a puxar o número da 
portaria pelo Google - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADE REGIONAIS. FILOMENA alerta que tem o RECURSO chamado PMAQ 
(R$ 200.000,00) em caixa. VALDECI quer saber a maneira de licitação deste recurso - TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. O 
recurso pode ser gasto da mesma maneira do PAB (Pensão Básica). O Ministério vai ao município e verifica, caso o município 
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não esteja dentro das normas, o recurso é cortado.

COMENTÁRIO:

6292769252 17/04/2013 15:20:08 17/04/2013 15:24:41

        0 00:04:33 91241824 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JOSÉ CARLOS pergunta a CAROLINE se as mesas da sala de enfermagem foram incluídas no orçamento. CAROLINE responde 
que as mesas foram pedidas pelo EDMILSON. JOSÉR CARLOS salienta que, ao invés de fazer mesas via pregão, estão serão 
feitas diretas com o EDMILSON. CAROLINE enumera o que está faltando: pedra, pia, cubas... MARCEL tira dúvidas com 
CAROLINE sobre a destinação de salas do consultório... CAROLINE pergunta se as mesas podem ser pagas com o recurso do 
"PEMATE". JOSÉR CARLOS responde que está incluindo tudo. MESAS serão compradas via carta convite e não pregão, pois 
senão enrolam...

COMENTÁRIO:

6292769252 17/04/2013 16:08:37 17/04/2013 16:09:15

        0 00:00:38 6292589642 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (JOSÉ CARLOS?) pergunta a MNI se a BETE mandou um ofício pedindo indicação de um funcionário da assistência social 
para negócio da bolsa. MNI diz que colocou o MOZAIR, que já respondeu para ela.

COMENTÁRIO:

6292769252 17/04/2013 21:38:13 17/04/2013 21:46:00

        0 00:07:47 6291616419 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JOSÉ CARLOS pergunta a EDINHOI se a reunião já acabou. EDINHO disse que sim, já acabou e que está em casa. JOSÉ CARLOS 
esclarece que o BORGES reclamou do POLICIAMENTO: não tem policiamento, estão pagando o virtual e eles estão retirando os 
policiais. EDINHO assevera que o BORGES disse que o EDSON (coronel?!) tem alguma coisa contra o JOSÉ CARLOS, pois ele 
está sacaneando com o PREFEITO: Rialma está normal, Ceres tem policial... Em RIANÁPOLIS só tem um policial hoje. JOSÉ 
CARLOS comenta que BORGES é um ex-policial... EDINHO salienta que eles tem que ir atrás das autoridades. JOSÉ CARLOS 
deixa claro que tirou a gasolina do pessoal, pois esta é dada pelo GOVERNADOR. EDINHO comenta sobre a distribuição de 
drogas na cidade, até na Delegacia para presos. JOSÉ CARLOS entende que tudo que BORGES disse deveria ter f icado 
registrado em ata, que ele deveria ter falado no plenário da câmara. EDINHO, respondendo pergunta de JOSÉ CARLOS, salientou 
que o GILMAR só falou isso: se o virtual não está dando certo, corta isso, pois é dinheiro do povo jogado fora. EDINHO volta a 
frisar que o EDISON (coronel?!) está de sacanagem, marcação com o JOSÉ CARLOS. EDINHO entende que deve ser marcado um 
horário com o comando para tratar do assunto. JOSÉ CARLOS disse que qualquer vai direto ao COMANDANTE GERAL, daí caem 
que nem manga. JOSÉ CARLOS ligará na DELEGACIA para ver quem está trabalhando hoje. EDINHO terminando dizendo que 
amanhã a gente marca isso...

COMENTÁRIO:

6292769252 17/04/2013 21:46:12 17/04/2013 21:49:26

        0 00:03:14 6233483190 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JOSÉ CARLOS liga para o DESTAMENTO DA PM e indaga ao WILSON quem está de trabalho hoje. WILSON responde que no 
virtual está o DE PAULA e o LEANDRO. WILSON está no plantão e trabalhou o dia todo. O sargento durante o dia f ica no 
expediente. WILSON teve que deixar os presos sozinhos hoje para atender uma ocorrência. WILSON comenta que tem dois 
presos perigosos recolhidos em RIANÁPOLIS. JOSÉ CARLOS disse que, caso não tivesse o virtual, só tinha um policial. WILSON 
teve notícias de que a quadrilha de roubo de banco está na região. JOSÉ CARLOS conclui que ligará agora para o XAVIER, não 
esperará o dia seguinte...

COMENTÁRIO:

6292769252 18/04/2013 10:25:13 18/04/2013 10:26:05

        0 00:00:52 6132151504 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JOSÉ CARLOS repassa para MNI (do gabinete do deputado JOVAIR ARANTES) o número de fax (62) 33483130.

COMENTÁRIO:

6292769252 19/04/2013 09:00:41 19/04/2013 09:02:24

        0 00:01:43 6291492010 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta ao JOSÉR CARLOS pelo homem. JOSÉ CARLOS responde que ele passou o da areia, do cascalho ontem (R$ 
5.000,00). JOSÉ CARLOS está esperando tal homem, pois precisa falar com ele. JOSÉR CARLOS disse ao HNI que é para ele 
correr, caso contrário o homem gasta o dinheiro tudo. HNI indaga se JOSÉR CARLOS pagou tudo para o homem. JOSÉ CARLOS 
salienta que ainda um pouquinho para ele. HNI tem cheque antigo protestado do referido homem...

COMENTÁRIO:

6292769252 19/04/2013 15:04:48 19/04/2013 15:05:47

        0 00:00:59 6291100858 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI pede a JOSÉ CARLOS que socorra "ELIER" na Delegacia,  pois o pegaram na mota... JOSÉ CARLOS salienta que falará com 
o COLEMAR...
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COMENTÁRIO:

6292769252 19/04/2013 22:15:20 19/04/2013 22:32:31

        0 00:17:11 6291616419 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz a JOSÉ CARLOS que foi à Delegacia, porque foi apreendida moto do MARCELO, pois o condutor estava sem carteira. Fala 
sobre procedimentos indevidos realizados pela Polícia, diz que a maioria das multas foi "o PEIXOTO que fez". Argumenta que a 
Polícia tem se preocupado em multar condutor, ao invés de desempenhar outras funções (combate ao uso de droga, roubo, 
furto...). HNI pede mediação de JOSÉ CARLOS para alterações na realização do serviço policial. JOSÉ CARLOS diz que se "tiver 
errado, se a Polícia multou errado, é só ir no Ministério Público". 

COMENTÁRIO:

6292769252 22/04/2013 08:43:33 22/04/2013 08:44:24

        0 00:00:51 93087857 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JOSÉ CARLOS pergunta se JÂNIO está em Goiânia. Este fala que está em Brasília. JOSÉ CARLOS diz que está em Goiânia para 
reunião com BETO, mas que não está conseguindo falar com o deputado, que não sabe onde é. JÂNIO diz que vai verif icar e 
retorna ligação.

COMENTÁRIO:

6292769252 22/04/2013 08:49:31 22/04/2013 08:50:48

        0 00:01:17 6232213209 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JULIANA avisa  a JOSÉ CARLOS que o deputado só vai passar na Agência Prisional e está indo. JOSÉ CARLOS pergunta onde 
que é o endereço. JULIANA diz que é Av. Engenheiro Fuad Rassi, Vila Jaraguá, Goiânia-GO, que o telefone de lá é 3237-7000. 

COMENTÁRIO:

6292769252 22/04/2013 09:02:17 22/04/2013 09:03:26

        0 00:01:09 6292929322 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (chamado de deputado) pergunta onde JOSÉ CARLOS está. Este diz que está chegando na "Fuad Rassi". HNI pergunta se é 
do Marista. JOSÉ CARLOS passa o telefone para EDINHO. HNI fala para EDINHO ir para a Ricardo Paranhos, onde seu pai mora, 
que aí HNI os pegam lá.

COMENTÁRIO:

6292769252 22/04/2013 10:11:13 22/04/2013 10:11:44

        0 00:00:31 6292929322 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta a JOSÉ CARLOS sobre o paradeiro deste. JOSÉR CARLOS responde que está na casa de HNI. HNI responde que 
está indo pegá-los...

JOSE GERALDO DE SOUZA

COMENTÁRIO:

6291628532 20/01/2013 12:23:50 20/01/2013 12:26:01

        0 00:02:11 6284073959 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JOSÉ GERALDO parece informar seu endereço: seguindo na Avenida Rio Verde, depois do terminal do Cruzeiro, tem a 
Mitsubishi, entra nessa rua à esquerda, logo na esquina tem um bar de vidro, vira à direita subindo, vai ter o muro do jardim de 
entrega, acompanha este descendo (vira a primeira à esquerda).

COMENTÁRIO:

6291628532 22/01/2013 16:35:19 22/01/2013 16:37:10

        0 00:01:51 6292694344 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: JOSÉ GERALDO conversa com esposa sobre pagamentos. JOSÉ GERALDO fala a inscrição estadual: 10439396-3.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6291628532 24/01/2013 10:28:11 24/01/2013 10:30:16

        0 00:02:05 6292414928 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

LÁZARO liga para JOSÉ GERALDO e diz que acabou de chegar a Goiânia. JOSÉ pergunta se LÁZARO falou com MARCELO. 
LÁZARO confirma. JOSÉ GERALDO diz que também ligou para MARCELO e este falou que vai resolver a situação, pois nunca 
correu de problemas e não ia fazer isso agora. LÁZARO reclama que é canseira e diz que também vai entrar com ação contra o 
JÚLIO CÉSAR. JOSÉ GERALDO o apoia. LÁZARO fala que vai entrar com ação contra danos morais contra eles (MARCELO e 
JÚLIO CÉSAR). JOSÉ GERALDO fala: "Entra com tudo, o que ocê puder tomar da praga daquele homem, cê toma tudo". 
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JOSE GERALDO DE SOUZA

COMENTÁRIO:

6291628532 25/01/2013 10:49:12 25/01/2013 10:54:19

        0 00:05:07 6292414928 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JOSE GERALDO conversa com "TOETOE" sobre o advogado ter falado que está para tomar a casa. "TOETOE" comenta que 
JOSE GERALDO não está incluso porque entrou com a petição na época falando que era laranja, que se JOSE GERALDO não 
tivesse entrado com a petição os seus trem estariam tudo "fudido" também, que JOSE GERALDO entrou o substituindo quando 
ele ("TOETOE") saiu. JOSE GERALDO diz que na época o juiz entendeu que ele não tinha nada a ver, por isso não estão 
mexendo com ele. "TOETOE" fala que eles mandaram várias vezes para ele e não recorreu, mas que na época acreditou no Dr. 
ENIVELTON?, que falou que tinha entrado com a petição, que o MARCELO não tirou o nome da empresa da "MIL?" ainda, que ela 
está ativa ainda. JOSE GERALDO pergunta o quê o advogado orientou. "TOETOE" diz que ele falou para "TOETOE" ir à JUCEG, 
tirar tudo quanto é documento da "MIL?", que como JOSE GERALDO entrou falando que era laranja, tem que arrumar testemunha 
para dizer que ele ("TOETOE") era motorista e não sócio. JOSE GERALDO diz que é testemunha disso. "TOETOE" fala que tem 
JOSE GERALADO e o IVAN como testemunhas. "TOETOE" fala que ligou para o MARCELO e marcou de encontrar com ele. Que o 
advogado cobrou R$ 200,00, que ele viu que a dívida já está em R$ 78.000,00, que fizeram o acordo de R$ 50.000,00, mas como 
não pagou, incidiu juros. JOSE GERALDO fala que "TOETOE" tem que resolver isso. "TOETOE" fala que ligou para o MARCELO e 
disse que ele tinha que resolver o problema. Que pediu para o MARCELO assinar a sua carteira, que mostrou o distrato, mas que 
ele colocou mais alguém na época. Que está esperando o MARCELO na praça universitária. JOSE GERALDO comenta que o 
MARCELO mora em um sobrado no setor universitário de muro de vidro. 

COMENTÁRIO:

6291628532 25/01/2013 12:46:45 25/01/2013 12:50:12

        0 00:03:27 6296970297 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JUSVALDO (da Polícia Federal)  conversa com JOSE GERALDO sobre localização do sobrado onde MARCELO mora/trabalha?. 
JOSE GERALDO fala para JUSVALDO bater lá que devem estar presente a corja que trabalha com MARCELO ( JÚNIOR, 
EDVALDO, LUCIENE). JUSVALDO diz que na porta tinha uma parati de mineiros. JOSE GERALDO fala que é do EDVALDO, que 
tem gente lá. JUSVALDO comenta que lá agora é grade, não é blindex mais, que vai fazer um levantamento de carro e do 
pessoal que estiver lá, que vai "encampanar" para na hora que ele (MARCELO) aparecer, entregar a intimação para ele, ou para 
a esposa. JOSE GERALDO acha que MARCELO está em um carro importado, que o MARCELO é bem magrinho, que o nome da 
mulher dele é MARIA DO ROSÁRIO MAIA. 

COMENTÁRIO:

6291628532 25/01/2013 12:50:29 25/01/2013 12:53:55

        0 00:03:26 6292694344 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JOSE GERALDO conversa com MNI (esposa?) e comenta que agora a polícia vai confirmar o endereço do MARCELO, que 
explicou para o policial, que este ligou e disse que tinha uma parati na porta, que falou para o policial que era do menino que 
trabalha com o MARCELO, que os policiais vão f icar de "campana" para pegar eles, para entregar o mandado para eles. Ligação 
f ica ruim, com cortes.

COMENTÁRIO:

6291628532 25/01/2013 13:57:52 25/01/2013 14:02:05

        0 00:04:13 6230942845 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JOSE GERALDO conversa com "TOETOE" (LÁZARO) e pergunta se ele conseguiu falar com MARCELO. "TOETOE" diz que sim, 
que ligou para MARCELO, que este encontrou com ele na hora. JOSE GERALDO pergunta o quê MARCELO falou. "TOETOE" diz 
que MARCELO falou que o Dr. ELIVELTO? vai entrar na segunda. que falou para o MARCELO que se ele deixar bagunçar a sua 
vida do jeito que está, não vai se responsabilizar por MARCELO, que se perder a sua casa, perde a sua vida. Que o MARCELO 
falou para ele f icar tranquilo, que pediu os papéis para entregar para o Dr. ELIVELTO?, que "TOETOE" já teria saído daquilo ali há 
muito tempo. Que ele vai entrar com uma petição, que o JÚLIO CÉSAR entrou na justiça em 2010, que ele ("TOETOE") saiu em 
2009, que o MARCELO falou que tirou o nome de "TOETOE" da empresa, mas que falou para ele que o seu nome não foi retirado, 
que o advogado falou. Que segunda MARCELO ficou de dar uma resposta. JOSE GERALDO fala que agora o MARCELO tem que 
correr atrás disso. "TOETOE" fala que vai ligar para o Dr. ELIVELTO?, pois na mesma época que este entrou com a petição de 
JOSE GERALDO ele poderia ter entrado com a dele. "TOETOE" fala que não confia mais no MARCELO. Que dispensou o 
advogado, que este disse que se fosse ele correria o mais rápido possível, que o advogado viu que o processo estava em R$ 
78.000,00 e queria cobrar de R$ 15.000,00 a R$ 20.000,00. 

COMENTÁRIO:

6291628532 26/01/2013 09:45:35 26/01/2013 09:47:59

        0 00:02:24 9184291466 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO: 

Assessoria do Banco do Brasil liga para JOSÉ GERALDO e este que informa que o novo responsável pela empresa é MARCELO. 
ATENDENTE indaga se o contato de MARCELO é:  9954-0088. JOSÉ GERALDO diz que não passou este número e informa o 
novo telefone de MARCELO MACHADO MAIA:  62.9658-5352.
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JOSE GERALDO DE SOUZA

COMENTÁRIO:

6291628532 28/01/2013 12:36:38 28/01/2013 12:41:18

        0 00:04:40 6292414928 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

TOETOE liga para JOSÉ GERALDO e pede, novamente, o telefone de MARCELO, pois este f icou de dar uma resposta, hoje, até 
as dez horas e nada. JOSÉ GERALDO xinga MARCELO e diz: "Tem que matar aquele homem". TOETOE diz que falou com o DR. 
OLIVEIRA e este o instruiu a ir ao cartório e tirar as certidão, porém esta f ica pronta só em três dias. TOETOE diz que precisa da 
certidão para provar que ele (MARCELO) só tem um imóvel, pois se tivesse mais de dois tomava. TOETOE diz que está com 
vontade de matar aquele MARCELO e o JÚLIO CÉSAR. JOSÉ GERALDO informa o telefone de MARCELO: 9658-5352, e diz para 
pressioná-lo.

COMENTÁRIO:

6291628532 07/02/2013 12:30:13 07/02/2013 12:33:13

        0 00:03:00 6292694344 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JOSE GERALDO comenta com esposa que o MARCELO ligou e disse que tinha recebido a mensagem e que não ligou porque 
estava em Araguari, que disse que na segunda ou quinta ia receber um dinheiro e na quarta iria sentar para acertar com ele. 
ESPOSA fala que JOSE GERALDO não atinou que é justamente no feriado de carnaval. Falam sobre assunto pessoal. 

COMENTÁRIO:

6291628532 13/02/2013 13:48:09 13/02/2013 13:51:10

        0 00:03:01 6493042445 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ELCI JÚNIOR fala para JOSE GERALDO que era funcionário da SOLUTI de Pires do Rio, e quer saber se deram baixa em sua 
carteira. JOSE GERALDO fala que é só com o MARCELO, que saiu da empresa. ELCI diz que é muito dif ícil conseguir falar com o 
MARCELO.  ELCI diz que já está em outro serviço e o MARCELO não deu baixa em sua carteira, que ele nem pagou o salário de 
fevereiro do ano passado. JOSE GERALDO diz que MARCELO é enrolado e que até hoje ele também não o pagou (R$ 40.000,00). 
JOSE GERALDO passa o novo número do MARCELO: 9658-5352.

LAILTON DA SILVA

COMENTÁRIO:

6436611119 27/01/2013 11:06:59 27/01/2013 11:10:21

        0 00:03:22 92270136

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

CÁTIA liga para NEIBA, diz que está transmitindo o CNPJ da empresa desta e quer saber se serão só as atividades de 
consultoria e qual o capital social. NEIBA diz que conversou com o ADERALDO e está pensando em fazer essa firma ltda e em 
colocar a JULIANA como sócia. 

COMENTÁRIO:

6436611119 28/01/2013 15:04:21 28/01/2013 15:07:47

        0 00:03:26 55513

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MARCOS fala conversa com JULIANA e pede para esta verif icar se a mãe dela (acho que JULIANA é f ilha de NEIBA - JULIANA 
MORAES BARCELOS DIAS) tem interesse na camionete. MARCOS fala para ela oferecer uns noventa e quatro ou noventa e 
cinco mil. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6436611119 28/01/2013 15:20:40 28/01/2013 15:22:03

        0 00:01:23 01462991524635

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MNI fala para NEIBA que está transferindo a ligação. NEIBA conversa com sua filha JULIANA sobre venda de carro.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6436611119 28/01/2013 15:58:59 28/01/2013 16:04:33

        0 00:05:34 1141

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MARCOS liga para JULIANA e informa valor de moto. JULIANA diz que vai conversar com o pai dela para saber como este vai 
querer e quanto à camionete, a mãe dela vai conversar com o pai para saber qual carro vai vender.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6436611119 30/01/2013 07:50:21 30/01/2013 07:51:50

        0 00:01:29 84138020

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: RUI liga para NEIBA e pergunta por ADERALDO, pois o LELÊ chegou ontem e parece que quer dinheiro também. NEIBA diz que 
vai falar para ADERALDO retornar. 
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LAILTON DA SILVA
TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6436611119 30/01/2013 10:13:06 30/01/2013 10:14:35

        0 00:01:29 52

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: ADERALDO informa que quer falar com CÂNDIDA e RUI juntos. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6436611119 30/01/2013 15:47:02 30/01/2013 15:47:54

        0 00:00:52

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: LILIANE informa a PAOLA os dados do contador: 
Nome: ADERALDO CUNHA BARCELOS
CPF: 136.712.781-53 
Endereço: Rua 15, nº 72 - Centro - Mineiros 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6436611119 30/01/2013 15:47:56 30/01/2013 15:49:10

        0 00:01:14

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: Continua dados de ADERALDO CUNHA BARCELOS:
RG: 2478313 - SSP/GO
CRC: 5656/0-9

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6436611119 31/01/2013 11:10:34 31/01/2013 11:14:04

        0 00:03:30 15

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: ALDA conversa com CÂNDIDA sobre consultoria de legislação. ALDA pega e-mail para enviar informações sobre a consultoria: 
aderaldoneiba@brturbo.com.br.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6436611119 31/01/2013 13:51:08 31/01/2013 13:53:04

        0 00:01:56 1

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: PAULO pede para falar com NEIBA. KÁTIA fala que NEIBA está para Goiânia, que ela mora lá, que geralmente ela vai para 
Mineiros no f inal de semana. PAULO pergunta se NEIBA está trabalhando em Goiânia. KÁTIA fala que não. PAULO diz que 
precisa da assinatura da NEIBA em documentos do partido. KÁTIA transfere a ligação para JULIANA, f ilha de NEIBA.

COMENTÁRIO:

6436611119 31/01/2013 13:53:26 31/01/2013 13:54:54

        0 00:01:28

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: PAULO conversa com JULIANA sobre pegar assinatura de NEIBA, porém JULIANA não fala o dia certo que NEIBA estará em 
Mineiros nem o local em que NEIBA f ica em Goiânia.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6436611119 08/02/2013 09:56:53 08/02/2013 09:57:54

        0 00:01:01

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MÁRCIA, Agropecuária Mineiros, pede email de ANÍSIO para enviar as notas de ADERALDO. ANÍSIO informa: 
anisiopmatos@hotmail.com.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6436611119 08/02/2013 14:45:26 08/02/2013 14:49:47

        0 00:04:21

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: ISIS informa email da Contec para ELISÂNGELA, da UNIMONT GEOLOGIA, que deseja falar com ADERALDO:  
contec.cont@brturbo.com.br. ISIS transfere a ligação para ANÍSIO. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6436611119 14/02/2013 09:56:16 14/02/2013 09:58:54

        0 00:02:38 5

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: JULIANA, Agrorural, fala com ANÍSIO sobre um boleto de ADERALDO, da empresa ASL da Silva Agrorural.

TRANSCRIÇÃO:
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LAILTON DA SILVA

COMENTÁRIO:

6436611119 18/02/2013 16:48:19 18/02/2013 16:50:25

        0 00:02:06 36614937094

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: ISIS liga para SÍLVIA e informa telefones de NEIBA: 9227-0136 / (62) 9915-2463.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6436611119 19/02/2013 10:15:56 19/02/2013 10:16:59

        0 00:01:03 96446830

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: ISIS repassa o telefone 8413-8020 (do ADERALDO?) para HNI.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6436611119 21/02/2013 14:54:48 21/02/2013 14:56:15

        0 00:01:27

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: ROSÁRIA MILLER pede os contato de NEIBA: (64) 9227-0136 / (62) 9915-2463.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6436611119 22/02/2013 08:48:55 22/02/2013 08:49:48

        0 00:00:53

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: NEIBA repassa para sua filha JULIANA os seguintes telefones 3204-1907, 3229-2546, 9117-5759 (os dois últimos são de ÉRICA).

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6436611119 25/02/2013 10:00:48 25/02/2013 10:02:16

        0 00:01:28

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LAILA conversa com JULIANA sobre renovação de consultoria. LAILA confirma dados da empresa: razão social: ADERALDO 
CUNHA BARCELOS, CONTEC, endereço: Rua 15, n. 72, Centro, Mineiros, CEP 75.830-000, CNPJ: 266611080001-19

COMENTÁRIO:

6436611119 25/02/2013 16:36:34 25/02/2013 16:39:29

        0 00:02:55 29

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: RUI conversa com ADERALDO sobre caminhão para mudança das coisas da fazenda. ADERALDO conversa com JULIANA 
sobre tirar certidão atualizada da matrícula 15780, livro 2AC, folha 52.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6436611119 26/02/2013 08:25:46 26/02/2013 08:27:36

        0 00:01:50 922701364

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: NEIBA x KÁTIA: KÁTIA diz que o nome que NEIBA passou deu certo, que não tem idêntica e pergunta se o nome fantasia vai ser 
ÁGIL ou vai ter consultoria e assessoria. . NEIBA pergunta se despachante pode ser simples. KÁTIA diz que não e NEIBA diz que 
pode deixar assessoria mesmo. KATIA diz que a razão social f icou ÁGIL ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LDTA e 
fantasia é ÁGIL ASSESSORIA. KÁTIA diz que JULIANA quer falar com NEIBA. Ligação cai. 

COMENTÁRIO:

6436611119 26/02/2013 08:37:50 26/02/2013 08:39:02

        0 00:01:12 92799265

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MNI quer falar com CARLOS. 9279-9265. MNI2 diz que esse telefone não é de CARLOS e pergunta se MNI não quer falar com 
TALES. MNI diz que vai verif icar. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6436611119 26/02/2013 09:59:43 26/02/2013 10:01:17

        0 00:01:34 1

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: ROSE x JULIANE: ROSE diz que ADEMAR falou com NEIBA (mãe de JULIANA) sobre irmão com câncer para providenciar 
aposentadoria. JULIANE diz que o celular de NEIBA é 9227-0136 e o 62 é da VIVO mas JULIANA não lembra o número. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6436611119 26/02/2013 10:47:41 26/02/2013 10:54:33

        0 00:06:52 5151#55519141

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: WEDER(ou ELDER) x SILAS: Dúvidas sobre faturamento de nota para prefeitura. SILAS orienta WEDER. CPF de WEDER: 
597.770.101-25.

TRANSCRIÇÃO:
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LAILTON DA SILVA

COMENTÁRIO:

6436611119 26/02/2013 11:04:11 26/02/2013 11:05:21

        0 00:01:10

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: SILVANA x ISIS: SILVANA quer falar com JULIANA sobre documentação para mandar para NEIBA em GOIÂNIA. ISIS passa o 
telefone de JULIANA 9977-0471. SILVANA diz que trabalhava com NEIBA. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6436611119 26/02/2013 15:39:14 26/02/2013 15:40:12

        0 00:00:58

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: ISIS pede número de MAXUEL contador: (34)3261-0444.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6436611119 26/02/2013 17:02:02 26/02/2013 17:04:52

        0 00:02:50 5215151

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EVERALDO x JULIANA: EVERALDO fala sobre contrato social de extintores. JULIANA fala sobre problemas na fala e cita 
NAILTON, dizendo que não consegue falar com o mesmo para ajudá-la. Telefone de NAILTON é 9905-0681

TRANSCRIÇÃO:

LOURIVAL  JÚNIOR (PIS 001 2013)

COMENTÁRIO:

6281178807 14/02/2013 10:01:09 14/02/2013 10:01:59

        0 00:00:50 33743381 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: JÚNIOR liga na Prefeitura de Trombas e indaga se a GEISE já terminou a reunião. ATENDENTE diz que a reunião ainda não 
encerrou e que ela está reunida com o pessoal da saúde. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6281178807 18/02/2013 09:36:13 18/02/2013 09:37:21

        0 00:01:08 33773287 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: JÚNIOR liga em Prefeitura e pede para falar com NESON. ATENDENTE informa que este está em reunião. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6281178807 18/02/2013 09:38:45 18/02/2013 09:40:55

        0 00:02:10 96694700 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

JÚNIOR liga para UBIRATAN e pergunta se encontraram as notas. UBIRATAN responde que tem que confirmar com o AGNALDO. 
JÚNIOR diz que quer um levantamento do valor das notas em aberto, para saber se as notas foram localizadas. UBIRATAN diz 
que, à tarde, dá uma resposta e fala em fazer o pagamento do ano passado. JÚNIOR diz que o interesse dele é justamente nesse 
pagamento. 

COMENTÁRIO:

6281178807 19/02/2013 08:10:53 19/02/2013 09:21:26

        0 01:10:33 2144 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LOURIVAL CÉSAR BORGES JÚNIOR conversa com atendente da TIM sobre conta do seu telefone nº. (62) 8180-3663. LOURIVAL 
diz que é o administrador do contrato e repassa o CNPJ: 03595984/0001-99 e CPF: 509.588.101-25. Falam sobre detalhamento 
da conta. Atendente passa a falar com esposa (LUCILENE) de LOURIVAL para explicar configurações do celular no site da TIM. 
Atendente transfere ligação para outro setor.

COMENTÁRIO:

6281178807 19/02/2013 11:44:21 19/02/2013 11:46:49

        0 00:02:28 96694700 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: UBIRATAN fala para JÚNIOR que está pegando dez mil. JÚNIOR pergunta se ele vai passar pelo Banco do Brasil. UBIRATAN diz 
que sim. JÚNIOR pergunta se UBIRATAN checou as notas. UBIRATAN diz que ainda não. JÚNIOR pergunta se UBIRATAN vai 
fechar com alguém para ver se zera, que queria pegar o montante e não picado. JÚNIOR fala que tem lá uns 50 ou 60 mil (a 
receber), mas que quer os 10 mil.

COMENTÁRIO:

6281178807 22/02/2013 09:57:10 22/02/2013 10:01:26

        0 00:04:16 96694700 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: AGNALDO fala para JÚNIOR que não conseguiu fazer o levantamento até hoje, pois é da parte contábil do município e tem muita 
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LOURIVAL  JÚNIOR (PIS 001 2013)
coisa para fazer, que não aguenta muita pressão, que ele é só um, que tem de atender o município, todas as alas. JÚNIOR diz 
que se AGNALDO quiser ele manda um funcionário para ajudá-lo, que o prefeito está o apertando. AGNALDO fala que não 
precisa. JÚNIOR diz que tem quase 60 mil de notas que não estão achando, que está sendo penalizado, que ele (prefeito?) não 
quer deixá-lo vender no município por causa disso. AGNALDO diz que essa parte é ele que faz, mas não está tendo tempo, que 
está fechando balancete. JÚNIOR pergunta pelas notas a pagar para colocar no f inanceiro. JÚNIOR diz que passou a xerox de 
todas as notas. AGNALDO fala que não recebe nota f iscal, que só faz a parte contábil. JÚNIOR pergunta o quê AGNALDO tem 
para pagar de 2012 para trás. AGNALDO diz que está longe do sistema, que também trabalha na Câmara. JÚNIOR diz que só 
quer resolver esse negócio das notas que estão sumidas, que talvez nem estão sumidas, que só falta empenhar, que tem de 
resolver, porque precisa baixar suas notas para chegar no problema, que a menina tem a entrada dessa notas, mas quando 
chega lá não sabe onde está. JÚNIOR fala que está com o prefeito. JÚNIOR fala para AGNALDO ligar na f irma e conversar com a 
LUCILENE.

COMENTÁRIO:

6281178807 22/02/2013 16:30:12 22/02/2013 16:35:21

        0 00:05:09 99648594 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JÚNIOR conversa com HNI sobre transporte de gado. JÚNIOR passa os dados da fazenda para emissão de guia de 
transferência: Inscrição: 11236170-6, em nome de IVANOR AVELAR DA CUNHA, 088.000.491-68, Fazenda CARAPINA, 
município: Terezópolis de Goiás. HNI f ica de fechar o gado para domingo pegar o gado. 

COMENTÁRIO:

6281178807 22/02/2013 17:47:20 22/02/2013 17:50:18

        0 00:02:58 96118540 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: JÚNIOR conversa com WILSON sobre ligação de energia em apartamento novo. JÚNIOR diz que o seu nome é LOURIVAL CÉSAR 
BORGES JÚNIOR, mas que o pedido está em nome de sua esposa LUCILENE DE ARAÚJO SANTANA CÉSAR.

TRANSCRIÇÃO:

MARCELO MACHADO MAIA

COMENTÁRIO:

6296585352 29/01/2013 14:47:22 29/01/2013 14:50:42

        0 00:03:20 6296980028 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (SANDRO?) pergunta para HNI2 (MARCELO?) sobre o material de "Qboa". Este diz que está apurando, que o cara já até 
carregou, que vai passar o troco para HNI. HNI pergunta se pode marcar para amanhã cedo para pegar lá. HNI2 diz que desde 
ontem já poderia ter mandado carregar. HNI fala que amanhã vai mandar alguém pegar. HNI pergunta se HNI2 conseguiu falar 
com HNI3. HNI2 diz que falou e que marcou deles se encontrarem amanhã. HNI2 diz que um amigo lhe aconselhou pagar a 
despesa do cara e mandar ele "para puta que pariu", que por causa de R$ 5.000,00, R$ 10.000,00, R$ 12.000,00 não vai 
quebrar. HNI2 comenta que até tem o dinheiro para pagar, que se for preciso ele e HNI acha as despesas dos boletos e racha as 
despesas. HNI2 comenta que está dispensando o EDVALDO, que este só f ica até o dia 10 na empresa. HNI2 diz que o JÚNIOR 
falou que quem fez o negócio foi o advogado. Que falou para o JÚNIOR que passou vergonha sem saber de nada, que 
perguntou por que eles não conversaram com ele, que o JÚNIOR falou que foi o EDVALDO, que disse para JÚNIOR que quem 
sabe escanear é ele, que o EDVALDO não sabe fazer isso. HNI2 combina de encontrar HNI amanhã depois do almoço.

COMENTÁRIO:

6296585352 29/01/2013 14:58:40 29/01/2013 14:59:33

        0 00:00:53 6296821902 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO fala para HNI que em 10 minutos está chegando, que vai estar no escritório o tempo todo, que dá umas saidinhas pois 
está resolvendo coisas com o advogado, mas que não vai sair de Goiânia. Marcam de encontrar 5 horas.

COMENTÁRIO:

6296585352 29/01/2013 15:14:07 29/01/2013 15:17:06

        0 00:02:59 3492629128 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO comenta com CLEBER que hoje falou com o EDUARDO umas 4 ou 5 vezes e pergunta para CLEBER se ele conseguiu 
arrumar "os trem" de EDUARDO, do apartamento. CLEBER diz que não,  pois ninguém falou mais nada. MARCELO fala para 
CLEBER que pode arrumar, que EDUARDO ligou e falou que vai tentar antecipar para antes do dia 10. CLEBER diz que achou que 
MARCELO estava desanimado. MARCELO fala que sempre esteve animado, que vai ligar para EDUARDO e retorna para CLEBER 
para lhe dar uma posição. 

COMENTÁRIO:

6296585352 29/01/2013 16:10:33 29/01/2013 16:13:15

        0 00:02:42 3432421275 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MIRLENE fala para MARCELO que achou a nota f iscal da geladeira, que MNI penhorou a geladeira e os computadores, que falou 
para ela que o MARCELO tem a nota, que ela falou que os computadores foram muito caros, que não tem como ter f icado em R$ 
17.000,00, que até 10 hs de amanhã ela quer que envia a nota. MIRLENE pede para MARCELO tomar cuidado com a nota que ele 
vai mandar. MARCELO fala que a nota é a da empresa. MIRLENE comenta que só tem 4 computadores, que a MNI já olhou as 
configurações. MARCELO fala que a nota da "indusfarma" vai para lá, que são 7 computadores, 4 que estão lá e 3 que foram 
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MARCELO MACHADO MAIA
distribuídos em outras lojas. 

COMENTÁRIO:

6296585352 29/01/2013 16:25:58 29/01/2013 16:32:55

        0 00:06:57 3432421275 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILENE fala para MARCELO que ele não ligou, que está curiosa. MARCELO diz que está resolvendo as coisas, que está 
esperando os trem chegar primeiro em sua mão para então conversar com MILENE. Esta pergunta se é trem bom. MARCELO diz 
que sim. MILENE pede para MARCELO não deixa a RENATA ficar sabendo desse negócio de justiça, que também é para 
MARCELO tomar cuidado com aquele negócio do CLEUBER, que até hoje eles não depositaram os R$ 1.000,00. MARCELO diz 
que dia 15 eles vão depositar as 3 faturas. MILENE fala que penhora é daqui  a 5 dias. MARCELO explica que o seu advogado vai 
entrar com pedido de penhora, que quando MILENE for escanear é para salvar no computador dela e não no da empresa, pois a 
RENATA tem acesso a este. MILENE diz que o JÚNIOR tem o seu e-mail. MARCELO fala que se em 5 dias não manifestar ou não 
pagar, que aí é de 20 a 30 dias para ir a leilão, que pode contestar o leilão. Que só depois eles podem pegar as coisas. 
MARCELO fala que conversou com o advogado, que EDUARDO está vendo se consegue a liberação daquele "trem" deles da 
semana que vem. Que falou para o advogado que se fosse preciso "dar um café" ele dava, mas que queria resolver. MARCELO 
fala que dia 10 é o último prazo, que ele (HNI) tem que estar lá, que seja para entrar ou não na empresa. MARCELO comenta que 
se HNI não for entrar, ele, com esse dinheiro, não precisa de ninguém, que (R$ 660.000,00) é dele, que com cento e poucos mil 
dá para quitar as contas, que deixaria R$ 100.000,00 para depósito de material, que aí era só ele e MILENE. MILENE fala que o 
WELINTON ligou e que falou para ele que não iria pagar juros pois o cheque havia sido compensado, que se o MARCELO for 
pagar os R$ 150,00, só no dia 15 de fevereiro, pois está sem dinheiro, que qualquer coisa era para o JUVENAL ir lá na sua porta. 
MILENE fala que pediu o JÚNIOR para ligar para o RONALDO, porque senão f icava chato. MARCELO fala para MILENE forçar com 
o JÚNIOR.

COMENTÁRIO:

6296585352 29/01/2013 17:05:01 29/01/2013 17:05:50

        0 00:00:49 6284151565 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO fala para FERNANDO que o advogado já está preparando a papelada, que o advogado está com ele no escritório, que 
está preparando para transferir, que quando terminar liga para FERNANDO.

COMENTÁRIO:

6296585352 29/01/2013 17:10:21 29/01/2013 17:11:28

        0 00:01:07 6296980028 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta para MARCELO como que o JÚNIOR chama. MARCELO diz que JICKSON JUNIOR DE OLIVEIRA. HNI diz que JÚNIOR 
pegou a mercadoria no Fujioka. MARCELO diz que ele já havia lhe avisado, que ele entregou na mão do COSME. 

COMENTÁRIO:

6296585352 29/01/2013 18:04:50 29/01/2013 18:14:48

        0 00:09:58 6298250707 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO conversa com HNI (COSME?) sobre pagamento de documento de carro. MARCELO comenta que conversou com o 
advogado durante a tarde. MARCELO pergunta se HNI conhece ELISBERTO, um agiota do povo da Canaã. MARCELO fala que 
amanhã tem que pagar esse agiota e não tem o dinheiro, que o cara já esteve em sua casa e ontem ele ligou. MARCELO diz que 
achou que o dinheiro da casa iria entrar em tempo real, que só dia 10 terá dinheiro, que precisava prorrogar o pagamento para o 
dia 15, mas que precisava de alguém para dar referência para o agiota, que estava pensando de dar a chácara em garantia. HNI 
diz que MARCELO deveria vender a chácara, que tem um coronel que tem interesse de comprar. MARCELO fala que vende a 
chácara por R$ 400.000,00, que a chácara tem 30 mil metros quadrados.

COMENTÁRIO:

6296585352 30/01/2013 08:09:41 30/01/2013 08:10:46

        0 00:01:05 6298250707 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MARCELO liga para HNI e indaga se este conseguiu falar com o homem ontem. HNI diz que não e que vai tentar falar com ele 
agora cedo. MARCELO pergunta se conseguiu saber daquele cara, o BERTO, ELIBERTO. HNI diz que vai para lá agora e dá uma 
posição. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6296585352 30/01/2013 09:24:27 30/01/2013 09:26:20

        0 00:01:53 6236365317 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

JÚNIOR liga para MARCELO e diz que tem um rapaz que quer tirar mercadoria do SANDRO e se pode deixar. MARCELO pergunta 
se o WESLEY. JÚNIOR responde que é o motorista do SANDRO. MARCELO fala para JÚNIOR ligar para WESLEY e dizer que só 
vai entregar a mercadoria mediante ele, WESLEY, e documento comprovando a retirada, neste documento deve constar todos os 
dados da nota. JÚNIOR pergunta se é para WESLEY ou ele fazer isso. MARCELO diz que é para JÚNIOR fazer esse documento. 
JÚNIOR pergunta pela nota da JProlabe. MARCELO diz que está lá e qualquer coisa é para pedir uma cópia ao WESLEY. 
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MARCELO MACHADO MAIA

COMENTÁRIO:

6296585352 30/01/2013 09:30:48 30/01/2013 09:42:51

        0 00:12:03 6299369791 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DR. ANDRADE pede para MARCELO não fazer o que está fazendo. Este diz que está tentando resolver  a situação do 
ANDRADE. MARCELO diz que  recebeu uma intimação para comparecer à Polícia Federal. MARCELO diz que está tentando  
conseguir dinheiro com agiota para poder pagar  um pouco das contas. MARCELO diz que não sabe como a Polícia Federal 
achou seu endereço. ANDRADE  diz que é porque o MARCELO conversa tudo  por telefone, como se estivesse na cozinha e 
que  o MARCELO como  tem muita ligação com prefeitos  e o telefone "desse pessoal" são todos grampeados e sempre falou 
com MARCELO para tomar cuidado. 

COMENTÁRIO:

6296585352 30/01/2013 10:00:10 30/01/2013 10:02:38

        0 00:02:28 6236365317 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO  fala com JUNIOR sobre a nota para MILENA. JUNIOR  fala que a oficial de justiça  pegou a configuração do 
computador  e não pode apresentar uma nota que não seja  igual à configuração. JUNIOR diz que o MARQUINHOS, primo do 
MARCELO, quer falar com este. MARCELO diz que está trabalhando muito e que  vai falar com o MARQUINHOS, mas não pode 
ser feito por telefone.

COMENTÁRIO:

6296585352 30/01/2013 11:09:20 30/01/2013 11:11:14

        0 00:01:54 6298250707 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MARCELO indaga EDSON (?) se conseguiu alguma coisa. EDSON diz que não, pois o cara não conhece. MARCELO fala que já o 
encontrou, já conversou com ele, já está tudo organizado. MARCELO diz que EDSON comentou com ele, ontem, sobre pagar 
aquele cara do cheque de oitocentos reais. EDSON pergunta se pegou o cheque com ele. MARCELO diz que não, que ele, o 
cara, virou "um inferno" lá na porta, então teve que pegar novecentos reais emprestado com o JUNINHO para pagá-lo. EDSON diz 
que vai atrás do "cabra". MARCELO informa que o cheque está na empresa, na primeira gaveta da sala dele. 

COMENTÁRIO:

6296585352 30/01/2013 11:11:27 30/01/2013 11:12:55

        0 00:01:28 6298250707 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MARCELO continua a conversa com EDSON, pedindo a este para tentar organizar com o cara e ratif ica que o cheque está na 
primeira gaveta. EDSON diz que vai lá agora e pergunta o que resolveu do SANDRO. MARCELO diz que SANDRO já ligou duas 
vezes querendo encontrar hoje, à tarde. MARCELO continua dizendo que, hoje à tarde, vai passar o documento de garantia em 
que dá a chácara dele em garantia para o cara, então está atrás do pessoal para passar esses documentos para entregar hoje 
para esse cara. MARCELO diz que vai segurar mais uns quinze, vinte dias com o cara lá, até ir pagando o cara do serviço. 
MARCELO comenta que lá em Uberlândia, parece que conseguiram contratar (?) o BRENO. EDSON diz que, agora, só precisam 
ver este negócio do SANDRO, para ver no que dá. EDSON pergunta se o JÚNIOR está na empresa. MARCELO confirma e pede 
para EDSON passar e tentar resolver, pois quer devolver esse cheque hoje. 

COMENTÁRIO:

6296585352 30/01/2013 11:16:15 30/01/2013 11:17:03

        0 00:00:48 3432421275 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILENE diz para MARCELO que está com uma oficial de justiça e quer saber se ele vai hoje. MARCELO confirma e diz que deve 
chegar só à noite. MILENE diz que a oficial precisa dos dados de MARCELO, pois ele é o responsável. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6296585352 30/01/2013 11:23:21 30/01/2013 11:24:25

        0 00:01:04 3432421275 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MARCELO informa a MILENE o CPF: 749.649.461-97 / RG: M8685. Antes de completar a informação contendo os dados do RG, a 
ligação é interrompida. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6296585352 30/01/2013 11:25:47 30/01/2013 11:26:50

        0 00:01:03 3432421275 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MARCELO informa a MILENE:
RG: M8685214 - SSP/MG;
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Endereço: Rua 305, qd. H, lt. 10 - Setor Universitário
MILENE indaga se MARCELO chega à noite. ELE confirma e diz que MILENE pode assinar. MILENE diz que não, pois ELA (outra 
pessoa) deixou claro que a assinatura tem que ser de MARCELO. MARCELO diz que, amanhã cedo, assina. 

COMENTÁRIO:

6296585352 30/01/2013 11:31:14 30/01/2013 11:31:42

        0 00:00:28 3432421275 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

Conversa ambiente: MILENE diz: "Meu nome é do MARCELO, porque, aquela vez, ela pegou meu nome e meu CPF e os cheques 
'é' do MARCELO". 

MILENE liga para MARCELO e diz que a oficial de justiça está na porta da casa dela. A ligação cai. 

COMENTÁRIO:

6296585352 30/01/2013 11:32:07 30/01/2013 11:37:55

        0 00:05:48 3432421275 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MILENE fala para MARCELO que o oficial de justiça está na casa dela e o pior é que a FERNANDA (irmã de MARCELO) foi quem a 
atendeu. MARCELO pergunta referente a quê. MILENE diz que é devido ao fogão a lenha da Bassal que não pagou. MILENE diz 
que oficial de justiça não ia a casa dela, pois ela não deve nada, mas como foi ela quem comprou está no nome dela, porém o 
cheque é de MARCELO. MILENE diz que acha que já marcaram audiência e tem que comparecer. MARCELO fala para ela não se 
preocupar com isso. MILENE diz que a FERNANDA recebeu o oficial e ligou para ela pedindo para ir até a casa dela para receber 
os documentos. MARCELO pergunta se realmente é da Bassal. MILENE diz que o oficial não deixou a FERNANDA ver, mas que 
tem certeza que é da Bassal. MILENE fala que não pode dizer que MARCELO é patrão dela, por causa da aposentadoria dela, 
então vai dizer que ganhou de presente dele. MARCELO fala para ela dizer que ele não conseguiu acertar. MILENE diz que agora 
já foi para justiça e eles vão ter que comparecer. MARCELO diz que isso foi para o juizado de pequenas causas e, quando for à 
audiência, vai negociar e dar um jeito de pagar. MARCELO fala para MILENE conversar com FERNANDA para que este assunto 
não chegue até Corumbaíba. MILENE diz que o oficial de justiça acabou de sair de lá. MILENE diz que ela (of icial ?) a fez ligar 
onde MARCELO comprou os móveis e saber o valor destes.  MARCELO pergunta se é lá Móveis Daniel. MILENE comenta que 
falou que não trabalha lá, que é irmã dele e que o ajuda, por causa da aposentadoria. MILENE diz que ela falou que quem é o 
responsável é o MARCELO e que disse que ele iria hoje e, neste momento, ligou para ele. MILENE diz que a oficial vai, amanhã 
cedo, para ele assinar. MILENE diz que vai falar com FERNANDA que o problema é dela, que o MARCELO só emprestou o 
cheque, mas como deu problema na SOLUTI, ele não teve culpa, tanto é que até hoje ele não pagou no nome da RENATA. 

COMENTÁRIO:

6296585352 30/01/2013 11:54:09 30/01/2013 12:01:49

        0 00:07:40 7930232958 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

ROSE (alvo chama-a de "chefa") liga para MARCELO, este pergunta se tem alguma posição "daqueles trem", se conseguiu 
alguma coisa alta. ROSE diz que não, que primeiro tem que fechar as baixas, para depois fechar as altas. Diz que não vai abrir 
em coisa grande para depois quebrar a cara. MARCELO diz que os caras acham que ele é bobo. ROSE diz que ele fez isso para 
ver se abria a venda, depois que MARCELO mandar a carta de perjura, ninguém assina. MARCELO diz que falou com ele que, 
quando tiver negócio, é para procurá-lo. ROSE diz que se abrir as grandes, ele só vê o dono e diz que não dá. ROSE reclama 
que Goiânia é o pior lugar que tem para fazer esses "trem". MARCELO diz que parece que ele é francês e mora em Teresópolis. 
MARCELO diz que ligou para três que venderam debêntures para ele e disseram que ele paga certo. ROSE diz que se abriu essa 
e ele não comprou. MARCELO pergunta o que precisa para abrir a grande para ele. ROSE diz que mandou a carta de perjura no 
email dele. MARCELO comenta que vai falar com ele pela última vez e pergunta até qual valor que tem.  ROSE responde que o 
valor já está na carta. ROSE explica que se ele assinar, ele estará se comprometendo a comprar a que ela vai abrir para ele. 
MARCELO reclama que está dando a chácara como garantia de pagamento de uma dívida de 68 mil para o cara segurar até o dia 
15. ROSE pergunta se o negócio da casa deu certo. MARCELO confirma e diz que o pagamento f icou marcado para sexta-feira. 
MARCELO comenta que devia 25 mil para um cara de Uberlândia e, então, pediu ao JEFERSON para vender um caminhão dele em 
Corumbaíba e acertar a dívida. MARCELO indaga se está tudo bem com o EDUARDO. ROSE diz que ele já está em outras 
reuniões. MARCELO pede para ROSE pergunta para EDUARDO, pois este f icou de ligar para o pessoal de Brasília e dar uma 
resposta, ontem, em uma hora, mas até agora nada. ROSE diz que ele não conseguiu, pois os prefeitos, políticos e pessoal do 
BNDES está em Brasília em reunião. 

COMENTÁRIO:

6296585352 30/01/2013 12:03:35 30/01/2013 12:05:57

        0 00:02:22 6299076983 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MARCELO liga para HNI (ADIR ?) e diz que a ROSE do EDUARDO ligou e disse que mandou a carta de perjúrio para ele e, se este 
quiser que abra as grandes, é só assinar e devolver a carta assinada com firma reconhecida. MARCELO diz que agora é para 
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HNI ligar para ESTEFÂNIO e dizer para este assinar a carta que 'vai' as grandes para ele, isso é para não atravessar. 

COMENTÁRIO:

6296585352 30/01/2013 12:23:57 30/01/2013 12:26:02

        0 00:02:05 6496258284 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

HNI (JADSON ?) liga para MARCELO e pergunta se este foi lá no homem. MARCELO fala que ele e o JUNINHO foram lá, porém o 
homem não os atende. MARCELO diz que falou com o JUNINHO que vai dar um jeito de levantar o dinheiro e pagar o JADSON. HNI 
pede uma data para o acerto, pois está em uma situação difícil. 

COMENTÁRIO:

6296585352 30/01/2013 13:10:51 30/01/2013 13:12:17

        0 00:01:26 6296980028 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

HNI (parece ser SANDRO) liga para MARCELO e pergunta qual o horário que eles vão lá. MARCELO diz que vai ter que ser após 
as 16h, porque o ARLINDO só pode nesse horário para passar o documento para ele e este documento ainda está em nome do 
ARLINDO. MARCELO diz que tem que ir ao cartório da Vila Brasília e ao cartório de Aragoiânia para tirar uns documentos que 
faltaram, a certidão de averbação. MARCELO diz que precisa fazer isso, senão vai se enrolar com esse cara e não quer 
confusão com ele. HNI pergunta se o COSME vai estar junto para conversarem. MARCELO diz que ele, COSME, precisa estar 
junto. 

COMENTÁRIO:

6296585352 30/01/2013 13:39:04 30/01/2013 13:46:01

        0 00:06:57 3432421275 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MILENE comenta com MARCELO que, quando chegou em casa, o oficial já tinha ido embora e que o AMENDOIM explicou o 
endereço da empresa. MARCELO indaga se ela sabe do que se trata. MILENE diz que oficial não fala, só com o interessado. 
MILENE continua dizendo que é do negócio da Bassal, que ficou faltando três mil e pouco para terminar de pagar e ela ia pagar 
com o acerto dela que MARCELO não pagou da SOLUTI. MILENE diz que está na empresa aguardando a ida do oficial, pois este 
está com pressa já precisa marcar a audiência, entretanto é necessário a assinatura deles. Os interlocutores comentam sobre 
essa dívida e sobre a situação de MARIA, ex-esposa de MARCELO. MILENE diz que, como MARCELO vai embora para Araguari, 
é melhor, pois f ica longe de MARIA que está em Goiânia.

COMENTÁRIO:

6296585352 30/01/2013 13:48:15 30/01/2013 13:49:32

        0 00:01:17 6236365317 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MNI liga para MARCELO e pergunta se este ligou para o PAULO. MNI diz que PAULO e o JULIANO estão lá. MARCELO fala com 
PAULO que está no cartório tirando uma certidão de ônus respectória da chácara dele e vai para lá. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6296585352 30/01/2013 14:04:26 30/01/2013 14:05:57

        0 00:01:31 3492629128 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MARCELO retorna para CLEBER e diz que tem que apresentar a movimentação dos dois últimos meses no banco. MARCELO 
indaga se é só isso. CLEBER diz que tem outras pendências para resolver e que, depois, liga e informa quais são. MARCELO 
pergunta se é o BNDES. CLEBER confirma. MARCELO diz: "Então, quer dizer que o trem lá tá andando mesmo, né CLEBINHO. 
Graças a Deus !". CLEBER responde que o cartão está bloqueado. MARCELO pergunta se o cartão já chegou ao banco. CLEBER 
diz que sim e que, agora, tem que liberar a conta. MARCELO diz: "Deixa com nóis então, parceiro. Tô descendo hoje, amigo.". 
MARCELO comemora. 

COMENTÁRIO:

6296585352 30/01/2013 14:39:44 30/01/2013 14:40:17

        0 00:00:33 3488521509 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MARCELO fala para HNI que vai chegar à Araguari, hoje à tarde, e quando chegar vai pagá-lo.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6296585352 30/01/2013 14:45:52 30/01/2013 14:48:36

        0 00:02:44 6298250707 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:
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MARCELO liga para HNI (parece ser EDSON) e indaga se este pegou o negócio lá. HNI diz que ainda não e que acabou de ligar 
para o JÚNIOR e vai para lá. HNI pergunta se MARCELO conversou com SANDRO. MARCELO confirma. HNI diz que o NEGUINHO 
foi lá e disse que vai dar um jeito naquele malandro e ele, HNI, não aceita ameaça. MARCELO diz que o tempo deles com esse 
cara (?) está acabando e fala que recebeu uma notícia maravilhosa e, a partir de segunda-feira, a vida dele vai mudar. HNI diz 
que o outro f ica ameaçando e ele não vai ficar aguentando ameaças de ninguém, então vai ligar para o SANDRO e soltar os 
"cachorros nele". HNI diz que se vir aquele NEGUINHO na rua, passa o carro em cima. MARCELO diz que pode passar e fala para 
HNI dar um "fecha nele" no meio da rua. HNI diz que manda os caras ir atrás dele e faz ameaças a NEGUINHO. MARCELO fala 
que ligou para o SANDRO, disse que o negócio estava no email e depois iam conversar após as 16 horas. MARCELO diz que vai 
ligar para SANDRO e falar que não pode esperá-lo e só vai conversar com ele amanhã à tarde ou na segunda-feira de manhã e 
vai ser outro tipo de conversa. HNI faz novas ameaças. MARCELO diz que ele tirou toda a mercadoria de lá e fez ele assinar um 
documento. MARCELO fala para segurarem a "onda" até hoje, amanhã e depois e, depois, eles tomam outra posição.

COMENTÁRIO:

6296585352 30/01/2013 16:35:57 30/01/2013 16:37:13

        0 00:01:16 6284151565 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: FERNANDO liga para MARCELO e este diz que vai pagá-lo ainda essa semana. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6296585352 30/01/2013 16:37:39 30/01/2013 16:43:21

        0 00:05:42 6496069521 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MARCELO fala para MNI (chama-a de "amor") que estava no cartório pegando a certidão para penhorar a chácara dele e o 
CLEBER, de Uberlândia, ligou dizendo que tinha acabado de pegar o cartão do banco. MARCELO fala que CLEBER disse que 
precisa apresentar um balancete no banco, para desbloquear o cartão e eles pegarem o dinheiro. MARCELO diz que é neste 
cartão do "CLEBINHO" que ele tem seiscentos e setenta mil  e aí encerra todas as pendências.

COMENTÁRIO:

6296585352 30/01/2013 16:43:19 30/01/2013 16:44:07

        0 00:00:48 6299597253 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

JÚNIOR liga para MARCELO e pergunta se é para ligar para o ADIR sobre aquele email que MARCELO recebeu de EDUARDO. 
MARCELO indaga qual é email. JÚNIOR responde que é o email que o "JÚNIOR CABECIM" está com ele de cento e vinte "não sei o 
quê". MARCELO diz que é para enviar para o ADIR, pois este vai apresentar para o homem (ESTEFÂNIO ?) e se este assinar, 
vão abrir, senão não vai ter negócio com ele. MARCELO pergunta se o tio de JÚNIOR (provavelmente refere-se a COSME, assim 
este JÚNIOR com quem o alvo conversa deve ser JICKSON) este lá, este responde que ainda não.  MARCELO pede para ligar 
para o tio por volta das 17 horas.

COMENTÁRIO:

6296585352 30/01/2013 16:45:52 30/01/2013 16:49:27

        0 00:03:35 3492629128 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MARCELO avisa CLEBER que está na estrada. CLEBER diz que precisa levar um balanço da empresa dos últimos meses. 
MARCELO fala para deixar com ele. CLEBER diz que o outro problema são os cheques que eles deram e sustaram, então tem 
que pegar esses cheques e levar lá.  MARCELO diz: "Cê tá brincando". MARCELO conversa com GERSINHO e este diz que 
passaram o cheque para o DEIVID e este deixou o cheque voltar duas vezes. GERSINHO diz que, agora, está correndo atrás de 
vinte mil para colocar na conta do CLEBER para compensar o cheque, senão encerra a conta. GERSINHO diz que DEIVID ligou e 
falou para ele se virar e que era para ele pagar o cheque de sessenta e oito que ele, DEIVID, pagava o de vinte. MARCELO 
pergunta se GERSINHO tinha dado o dinheiro a ele (DEIVID ?). GERSINHO diz que tinha dado o dinheiro e ele falou que o cheque 
não ia duas vezes, mas o cara soltou o cheque três vezes. GERCINHO continua dizendo que depositou e o cheque voltou linha 
70 e CLEBER não bloqueou o cheque, porque sustou pelo 3G e, então, o cara depositou o cheque de novo. MARCELO fala para 
inserir o cartão e cancelar o cheque. GERCINHO fala que o cheque já bateu linha 11 e linha 12. MARCELO pergunta onde está o 
cheque. GERCINHO responde que está em Goiânia. GERCINHO diz que não tem jeito de cancelar o cheque. GERCINHO diz que vai 
na "máquina" e vai sustar o cheque novamente. 

COMENTÁRIO:

6296585352 30/01/2013 16:51:09 30/01/2013 16:56:23

        0 00:05:14 3432421275 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO: 

MARCELO pergunta a MILENE se o oficial foi novamente a casa dela. MILENE diz que não. MARCELO conta que o CLEBINHO ligou 
e disse que o cartão do BNDES está na casa dele. MARCELO pede para MILENE avisar EDUARDO que o cartão do BNDES saiu e 
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que é para este entrar em contato com aquele. MARCELO diz que tudo vai se ajeitar, que vai acabar com os "trem" da RENATA, 
que vai limpar o nome dele. Que o milhão e duzentos de prejuízo que ele teve no ano passado, com esse dinheiro limpa tudo e já 
tem dinheiro para tocar a empresa. MILENE pergunta em quantos dias MARCELO pega o dinheiro. MARCELO fala que em dois 
dias. MILENE pede para MARCELO segurar o carro dela e não deixar vender. MILENE diz que conversou com a MARIA e que 
falou que MARCELO não tem nada com a Receita Federal, que isso é da FERNANDA. MILENE diz que MARCELO precisa estar em 
Araguari para tocar a empresa, porque esta é dele. 

COMENTÁRIO:

6296585352 30/01/2013 17:29:58 30/01/2013 17:32:00

        0 00:02:02 6299369791 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MARCELO liga para ANDRADE e diz que está resolvida a situação e que vai a Uberlândia para confirmar tudo e vai dar para 
f inalizar/pagar todo mundo. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6296585352 30/01/2013 20:13:34 30/01/2013 20:14:44

        0 00:01:10 6296980028 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO fala para SANDRO que está passando por Corumbaíba. SANDRO pergunta se eles não vão resolver o negócio deles. 
MARCELO diz que sim, que teve que ir lá só pra vê negócio de documentos e já está voltando amanhã cedinho. SANDRO diz que 
9:30 estará lá na porta. MARCELO pergunta se SANDRO conseguiu falar com o COSME. SANDRO diz que sim, que ele falou para 
eles se encontrarem amanhã 9:30.

COMENTÁRIO:

6296585352 01/02/2013 13:22:08 01/02/2013 13:29:20

        0 00:07:12 6292414928 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LÁZARO fala que MARCELO não dá notícia. MARCELO fala que foi lá e entregou na mão da tia SANDRA. LÁZARO pergunta se 
MARCELO pegou o papel no Fórum e entregou para o Dr. ELIVELTON. MARCELO diz que antes de sair de lá o EDVALDO buscou 
o papel e entregou na mão do Dr. ELIVELTON. LÁZARO tira satisfação com MARCELO por não ter avisado. LÁZARO pergunta 
que papéis são aqueles que ele entregou. MARCELO fala que é a petição que o advogado entrou. LÁZARO fala que quer sair 
fora dessa bagunça. MARCELO diz que vai tirar, nem que seja para substituir o bem de garantia. MARCELO fala que o advogado 
entrou, que pode ficar tranquilo que não vai pegar nada de LÁZARO, que a única coisa que este tem é a casa que comprova. 
MARCELO fala que tentou avisar LÁZARO, que levou os papéis para tia SANDRA.  LÁZARO diz que assim que sair fora desse 
trem vai passar o nome da casa para SANDRA, pois não são casados. MARCELO fala que se for preciso ele arca, que é para 
LÁZARO ficar despreocupado. MARCELO comenta que está na estrada, mas que segunda estará em Goiânia cedo. MARCELO 
diz que é responsável por tudo. 

COMENTÁRIO:

6296585352 04/02/2013 16:37:48 04/02/2013 16:41:56

        0 00:04:08 3432421275 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MILENE liga para MARCELO e informa que está entregando toda a documentação para o CLEBINHO. MARCELO pede para falar 
com CLEBINHO. MARCELO fala para CLEBINHO dizer para ELE (?) que se precisar de reconhecer f irma, amanhã providencia. 
CLEBINHO comenta que f izeram a conta errada aquele dia com ELE (?) e este está "louquinho". MARCELO fala que, amanhã, eles 
sentam e resolvem e fazem um documento no valor real. CLEBINHO diz que o valor é aquele mesmo e explica: o valor era 
sessenta e nove e eles passaram o carro por trinta e um e deu mais vinte (na sequência, CLEBER corrige e informa que o valor 
foi dezoito mil e não vinte como dito) para ELE, então totalizou cinquenta e um mil. CLEBINHO diz que, agora, ELE quer que arrume 
um cheque para ele da diferença. MARCELO diz que hoje não tem mais jeito e que, amanhã, arruma. CLEBINHO diz que a 
diferença é de vinte mil, porém ELE só queria um cheque de doze mil. MARCELO fala que amanhã cedo tem. CLEBINHO diz que 
precisa desse cheque de doze mil para passar para ELE. MARCELO fala para CLEBINHO ficar tranquilo e que pode combinar com 
ELE, é só aguardá-lo chegar. 

COMENTÁRIO:

6296585352 04/02/2013 17:47:58 04/02/2013 17:49:37

        0 00:01:39 6299179668 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON liga para MARCELO e pergunta se este vai estar em Goiânia esta semana, porque precisa trocar umas ideias com ele. 
MILTON pede para MARCELO ligar, quando estiver em Goiânia, para almoçarem juntos. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6296585352 05/02/2013 09:29:09 05/02/2013 09:30:49

        0 00:01:40 6496258284 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO conversa com HNI ("Didei?")  sobre pagar este no dia 10. HNI fala que MARCELO bagunçou sua vida financeira. 
MARCELO fala para HNI que pode confiar nele.
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COMENTÁRIO:

6296585352 05/02/2013 09:32:54 05/02/2013 09:37:20

        0 00:04:26 6298250707 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO conversa com HNI sobre este emprestar "2". HNI fala que não tem dinheiro. MARCELO fala que marcou de encontrar 
com MARQUINHO 8 horas, que até agora ele não apareceu, que se até 9:30 ele não aparecer vai ligar para ele e dizer para ele 
não mexer mais com ele. HNI pergunta se o negócio do MARCELO saiu. Este diz que sim, mas que f icou bloqueado, pois tinha 3 
restrições do cara, 3 cheques sem fundo, que o cara emprestou os cheques, que era um de R$ 20.000,00 e dois de R$ 
38.000,00. 

COMENTÁRIO:

6296585352 05/02/2013 09:38:19 05/02/2013 09:40:43

        0 00:02:24 3492629128 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO conversa com HNI (CLEBER?) e este pede para MARCELO ligar para EDUARDO, pois precisam fazer uma vistoria 
naquela camionete, ou então para MARCELO conseguir com algum amigo uma camionete daquela cor. MARCELO diz que é mais 
fácil. HNI diz que sim, porque senão teriam que ir em ARACAJÚ para pegar a camionete com EDUARDO e deixar um carro com 
ele. MARCELO diz que vai ligar para EDUARDO em Aracaju.

COMENTÁRIO:

6296585352 05/02/2013 10:05:15 05/02/2013 10:07:33

        0 00:02:18 6296980028 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: SANDRO conversa com  MARCELO sobre alterações em contrato social para retirada de sócios.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6296585352 05/02/2013 10:31:30 05/02/2013 10:33:41

        0 00:02:11 6284151565 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FERNANDO conversa com MARCELO e este comenta que quando não está em Goiás, está em Minas. Que foi na prefeitura de 
Pires do Rio resolver uma situação para receber um dinheirinho, que a papelada de Goiânia deu tudo certo, que está esperando 
assinar. Que  só está esperando a posição dos advogados de alguém para assinar o documento, que a papelada está pronta. 
MARCELO combina de encontrar com FERNANDO à tarde. MARCELO fala que tem uma empresa limpinha, que se FERNANDO 
quiser f inanciar um carro de até R$ 30.000,00 ele f inancia. FERNANDO fala para MARCELO que quer conversar sem ninguém por 
perto. 

COMENTÁRIO:

6296585352 05/02/2013 10:57:38 05/02/2013 10:59:39

        0 00:02:01 6298250707 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz para MARCELO que o rapaz do notebook falou que o boleto não foi pago. MARCELO diz para HNI que conversou com 
HNI2 e disse que a primeira coisa que ele quer é as alterações contratuais dos nomes, que se tirar os dois vai virar um contrato 
morto.

COMENTÁRIO:

6296585352 05/02/2013 10:59:53 05/02/2013 11:02:07

        0 00:02:14 6298250707 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO conta para HNI que falou para HNI2 (SANDRO?) que para conversar ele primeiro tinha que já levar o contrato alterado 
com os dois nomes. Que HNI2 disse que iria providenciar. MARCELO diz que vai chegar a um ponto que HNI2 vai largar por si só, 
que está dif icultando para ele. HNI diz que HNI2 tem que tirar inclusive da "CENTROMART". HNI pergunta se  pode mandar os 
pagamentos pelo o telefone do SANDRO. MARCELO diz que não, que é para esperar SANDRO levar a cópia. HNI pergunta o que 
falar para o pessoal que está ligando. MARCELO diz que é para falar que está esperando recebimento da prefeitura. 

COMENTÁRIO:

6296585352 05/02/2013 11:16:06 05/02/2013 11:22:00

        0 00:05:54 7930232958 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MARCELO fala para ROSE que, hoje, vai f inalizar a venda da casa e ver quanto consegue de dinheiro para mandar para 
EDUARDO para eles irem trabalhando. ROSE diz que fez negócio com o dono de uma construtora e, agora, está entre este e 
MARCELO. MARCELO fala que só tem o dinheiro da casa dele, mas se este cara tem dinheiro para entrar, está tudo bem. ROSE 
diz que tem trezentos e quarenta e um mil para entrar todo mês. MARCELO fala que não entende porque ela quer um sócio. ROSE 
diz que precisa viajar muito, tem mais sessenta e oito cidades para visitar. 
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COMENTÁRIO:

6296585352 05/02/2013 12:31:16 05/02/2013 12:32:56

        0 00:01:40 6299179668 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON liga para MARCELO e este diz que está em Indiara, mas já está voltando. MILTON diz que precisa falar com o prefeito e 
levar um medicamento. MARCELO pergunta o que MILTON quer conversar com ele. MILTON diz que é sobre Araguari e outros 
assuntos

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6296585352 05/02/2013 14:41:53 05/02/2013 14:45:19

        0 00:03:26 6286228848 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO conversa com MNI e diz que precisa conversar com ela pessoalmente, que tem um negócio que vai ser bom para eles. 
Combinam de encontrar amanhã. MNI pede para falar com ADIR e pergunta por que ele não está atendendo ela. ADIR diz que 
está trabalhando com o MARCELO. MNI pergunta se ADIR desistiu daquela documentação e pergunta se ele não vai abrir mais as 
contas. ADIR pergunta se está tudo ok para abrir as contas. MNI diz que sim, que "ELEN?" tinha marcado com ele às 3 horas. 
ADIR diz que está viajando e fala que amanhã cedo estará em Goiânia. MNI fala para ADIR ligar para eles marcarem de se 
encontrar no banco. ADIR combina de encontra MNI no escritório desta às 9 horas de amanhã.

COMENTÁRIO:

6296585352 06/02/2013 08:05:03 06/02/2013 08:16:48

        0 00:11:45 6299369791 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO fala que não atendeu ANDRADE ontem pois estava viajando para Mineiros. ANDRADE pergunta se JUNIO trouxe os 
documentos do carro para ele. MARCELO acha que sim, pois JUNIO foi lá no ESTEVÃO pegar o documento. MARCELO fala para 
ANDRADE que vão sentar para conversar antes do almoço, que está correndo de todos os lados, que se der certo o negócio da 
casa já vai passar o dinheiro para ANDRADE na hora do almoço. MARCELO diz que vendeu a sua casa. Comenta que o negócio 
do cartão em Uberlândia deu certo, mas que o gerente não entregou o cartão para o cara pois ele tinha 3 restrições em seu 
nome, que ele tinha emprestado 3 cheques, um de "20" e dois de "40". Que conseguiram pegar os cheques e o gerente pediu 3 
dias úteis para baixar. Que esse dinheiro lá deu certo, que lá tem R$ 660.000,00. Comenta que o gerente já liberou cheque para 
CLEBINHO. Que o ANDRÉ disse que dia 10 MARCELO pode buscar o cheque. Que ontem foi para Mineiros sem um centavo no 
bolso, que assinou os documentos lá e falaram que dia 15 pode ir buscar um cheque de R$ 22.000,00, que era um restante de 
um saldo da prefeitura. ANDRADE pergunta por quanto MARCELO vendeu a sua casa. MARCELO diz que a colocou  por um 
milhão e meio, que o cara está dando um aviãozinho por R$ 600.000,00, mais R$ 200.000,00, sendo que o cara vai assumir o 
f inanciamento. ANDRADE fala para MARCELO que a última conta que ele pagou é referente a agosto, que só de revelia tem 3 de 
R$ 180,00 cada uma, que dá quase R$ 600,00, pois cortavam a energia e os meninos iam lá e ligavam. ANDRADE fala sobre 
reforma no imóvel, que alugou a parte de baixo. MARCELO diz que vai pedir o EDVALDO para buscar as prateleiras e os 
armários. 

COMENTÁRIO:

6296585352 06/02/2013 08:35:55 06/02/2013 08:37:03

        0 00:01:08 6298036949 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO fala para HNI que o ADIR já saiu para pegar HNI. MARCELO fala que o rapaz está lá desde as sete e meia esperando 
para ir em Anápolis, que ele já acertou com MARCELO a casa, que tudo que ele falou ontem já mudou a história. HNI diz que a 
preocupação é o contato dele com o povo de Mineiros. MARCELO fala que agora eles são parceiros.

COMENTÁRIO:

6296585352 06/02/2013 09:14:56 06/02/2013 09:16:10

        0 00:01:14 3492629128 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO fala para "BABINHA" que já está saindo, que só está esperando um menino levar um dinheiro para ele. "BABINHA" 
pergunta se MARCELO conversou com o EDUARDO. MARCELO diz que conversou com ele ontem, que ele está tentando rastrear 
para ver onde o cartão está, que a qualquer momento o cartão vai chegar na casa de "BABINHA".

COMENTÁRIO:

6296585352 06/02/2013 10:31:17 06/02/2013 10:32:28

        0 00:01:11 3492629128 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: BABINHA pergunta se MARCELO já saiu de lá. MARCELO diz que só está esperando o menino levar o dinheiro para ele, que o 
menino f icou de levar R$ 60.000,00 em dinheiro para ele (dinheiro da entrada da casa). 

COMENTÁRIO:

6296585352 06/02/2013 10:35:53 06/02/2013 10:36:45

        0 00:00:52 6484014203 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: BIANCA pergunta para MARCELO o quê vão fazer com a conta da VANESSA. MARCELO fala que vai cobrir a conta agora que o 
menino está levando R$ 60.000,00 em dinheiro para ele. BIANCA diz que a conta está estourada em R$ 7.000,00. MARCELO fala 
que vai depositar R$ 10.000,00.
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COMENTÁRIO:

6296585352 06/02/2013 10:53:44 06/02/2013 10:59:52

        0 00:06:08 6496069521 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO conversa com namorada VANESSA sobre assunto pessoal. MARCELO comenta que deixou os documentos lá pronto 
e quarta ou quinta da semana que vem está recebendo, que é um dinheiro que nem esperava receber (R$ 82.000,00). MARCELO 
fala que o cara que está comprando sua casa apareceu hoje 7:15, que ele falou que tinha condições de arrumar para MARCELO 
R$ 60.000,00 e que na quarta arrumaria mais R$ 80.000,00 e que no f inal do mês mais cento e poucos mil, que o restante paga 
em terra ou MARCELO pega o avião. Que está esperando o cara levar os R$ 60.000,00. VANESSA pergunta se MARCELO vai 
hoje. MARCELO diz que tem que ir, que o CLEBINHO e o JEFERSON não param de ligar. MARCELO diz que conversou lá no Sicob. 
Que se realmente o dinheiro chegar vai quitar tudo, o negócio dela (VANESSA) e da RENATA, que aí vai f icar só a casa para 
quitar. VANESSA pergunta  pelo ADÃO. MARCELO diz que falou para ele que iria lhe pagar dia 15. 

COMENTÁRIO:

6296585352 06/02/2013 11:02:48 06/02/2013 11:06:52

        0 00:04:04 99076983 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO oferece ajuda a HNI(SÉRGIO/CELSO?) que teve umas carretas apreendidas por excesso de carga. MARCELO fala 
que se for preciso um amigo delegado vai lá. HNI diz para MARCELO esperar um pouco porque o pessoal foi para a delegacia 
(fiscal?). MARCELO diz que conversou com o delegado e este disse que o pessoal tem que lavrar a multa e que é para 
MARCELO levar para ele o auto de infração, que ele pediu para descobrir qual a barreira. HNI diz que é a de Goianira, que a 
carga é milho, que uma carreta está com 840 sacos, a outra com 820 e tem uma que está com 880, que na nota consta certo a 
quantidade. Que na barreira não tem balança, que o critério utilizado foi o "olhômetro". MARCELO fala para HNI retornar se 
precisar.

COMENTÁRIO:

6296585352 06/02/2013 11:36:32 06/02/2013 11:38:33

        0 00:02:01 99076983 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (CELSO?) pergunta para MARCELO se a delegacia de fiscalização é na Tamandaré. MARCELO diz que sim. HNI fala que o 
DOUTOR está no telefone com o rapaz. MARCELO diz que foi lá na barreira com o "homem" do seu lado, mas que não tem nada 
parado lá não. HNI passa o telefone para DOUTOR e MARCELO fala para este que está o "homem" do seu lado, que foram na 
barreira e não tem ninguém lá. DOUTOR fala que eles foram lá para a Praça Tamandaré, que o rapaz (MARCELO) vai ligar para 
MARCELO, que o telefone dele é f inal 11. MARCELO comenta com DOUTOR que tem uma notícia boa, que o amigo deles de 
Mineiros está tudo ok, que quarta pode "operar".

COMENTÁRIO:

6296585352 06/02/2013 11:38:43 06/02/2013 11:39:37

        0 00:00:54 99076983 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO fala para HNI (CELSO?) avisar o DOUTOR que o amigo deles de Mineiros já ligou, que já está operando para quarta 
feira fazer a operação normal, que o gerente dele já deu ok, que já assinaram os contratos no banco, que ele pediu dois dias 
para liberar. 

COMENTÁRIO:

6296585352 06/02/2013 11:44:48 06/02/2013 11:47:12

        0 00:02:24 6281798524 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: WESLEI liga para MARCELO por indicação do CHARLES JUNIOR da contabilidade e diz que é representante de medicamento da 
PROFARMA, que tem uma cliente dele que está trabalhando na prefeitura de Nerópolis e está interessada em fazer umas 
compras, mas como ele não vende para prefeitura, indicou MARCELO, que ele vai passar o telefone de MARCELO para sua 
cliente, que ela é farmacêutica e está assinando para a prefeitura.

COMENTÁRIO:

6296585352 06/02/2013 12:57:46 06/02/2013 12:59:40

        0 00:01:54 6281400407 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO conversa com VIVALDO e diz que recebeu a sua mensagem, que o seu irmão (MILTON?) ligou semana retrasada, que 
tentou falar várias vezes com VIVALDO e não conseguiu. VIVALDO diz que falou 10 vezes com o MILTON. MARCELO comenta 
que VIVALDO mandou o relatório por cheques e que só tem um cheque do seu irmão. VIVALDO fala que tem dois cheques, que 
são quase R$ 11.000,00, que foram dois cheques devolvidos na mão de seu irmão. MARCELO diz que se aconteceu isso vai 
"comer" o irmão de VIVALDO, pois eram dois cheques de R$ 5.300,00 para o dia 15. Que os outros cheques já havia pago para 
o VANDERLAN. VIVALDO diz que vai ligar para VANDERLAN e retorna para MARCELO.

COMENTÁRIO:

6296585352 06/02/2013 13:02:44 06/02/2013 13:08:41

        0 00:05:57 3491263517 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLAN conversa com MARCELO e pergunta se este não tem vergonha de dizer para seu irmão que tinha pagado os 
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cheques em dinheiro para ele. MARCELO fala que recebeu mensagem do VIVALDO falando que estava perdendo a paciência, 
que estava com os cheques da namorada de MARCELO, que iria falar para o advogado ir a Corumbaíba protestá-los. Que o 
MILTON ligou para ele e pediu para ele resolver o negócio da "Interlagos", que disse que iria resolver, só está esperando entrar 
dinheiro, que ontem ligaram lá na empresa em Araguari e conversaram com sua irmã, que f icou acertado que na quinta iria 
acertar o cheque de R$ 5.300,00 que estava na mão de VANDERLAN, pois o cheque de R$ 6.600,00 e o de R$ 3.300,00 já foi 
pago, que está com ele (MARCELO). VANDERLAN diz que esse foi o JERSINHO que lhe pagou. MARCELO fala que quer pagar 
VANDERLAN, que quinta feira tem o dinheiro para pagar o 1º cheque e que no dia 15 vai pagar o outro. VANDERLAN diz que vai 
conversar com seu irmão VIVALDO.

COMENTÁRIO:

6296585352 06/02/2013 14:21:09 06/02/2013 14:23:35

        0 00:02:26 99076983 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO fala para DOUTOR que enviou uma mensagem dizendo que está tudo liberado em Mineiros, que já podem ir para lá, 
que o gerente já deu senha, login, deu tudo, que ele iria liberar na quarta, mas já liberou hoje. 

COMENTÁRIO:

6296585352 07/02/2013 08:01:17 07/02/2013 08:08:40

        0 00:07:23 6299369791 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO conversa com ANDRADE e fala que está contrariado que trabalha e as pessoas não cumprem o combinado. Fala que 
já entregou quase 300 cruzeiros de mercadorias, que pegou vales, pois o seu sistema está bloqueado para emitir nota. Que eles 
estão cobrando as notas e assim eles não pagam. Que o GERALDO foi à Soluti e trocou os administradores e então foi 
bloqueado seu token, que não pode vender por Araguari, que a empresa de Araguari está toda reguladinha de documento, só 
que fez inversão de CNPJ e fez pela empresa de Araguari, só que a nota f iscal é INDUSFARMA (?), só que na hora de emitir a 
nota não emitiu. Que isso é um negócio que ele sabe fazer e não dá problema lá dentro, só que não emitiu, o sistema está 
bloqueado automaticamente. ANDRADE questiona como o GERALDO trocou o administrador na Soluti. MARCELO diz que ele 
levou o contrato social, pois eles não haviam feito a alteração na Soluti e nem no Estado. MARCELO diz que foi lá alterar também, 
mas que quando foi entrar no sistema apareceu para ele procurar o Estado de Goiás. ANDRADE diz que o problema não é o 
GERALDO, que esse MARCELO já resolveu. MARCELO fala que o seu token era para 3 anos, que quando altera lá, tem que fazer 
f iscalização interna no Estado, quando ele bloqueou lá, me pediram f iscalização, que aí vai gerar encargos, impostos, que 
enquanto não f izer o seu token não libera.  MARCELO fala que está resolvendo, que contratou uma farmacêutica. ANDRADE 
pergunta se MARCELO vendeu a casa. MARCELO diz que vendeu, mas que até agora não viu a cor do dinheiro. Que ontem ficou 
esperando até 8 horas da noite e até agora não recebeu nada. ANDRADE fala que eles tem que sentar para conversar. 
MARCELO diz que sem recurso não adianta. Que ontem bateu boca com o CRISTIAN, que não atende o CRISTIAN mais, que não 
faz mais serviço para ele. MARCELO fala que até meio dia vai ver o que acontece e aí eles se falam. ANDRADE fala para 
MARCELO providenciar pelo menos a energia. MARCELO pergunta se ANDRADE não vendeu os "ares-condicionados"  (do 
MARCELO). ANDRADE diz que não vendeu.

COMENTÁRIO:

6296585352 07/02/2013 08:10:04 07/02/2013 08:14:52

        0 00:04:48 6299369791 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ANDRADE fala para MARCELO que não vendeu ar-condicionado, que é R$ 16.000,00, que ele está se virando e MARCELO ainda 
não lhe repassou o documento da "eco". MARCELO fala que o documento está com ele, que basta ANDRADE ligar para o Dr. 
ELIBERTO que ele já autorizou. ANDRADE diz que ligou para Dr. ELIBERTO e ele disse que o documento não está com ele. 
MARCELO fala que Dr. ELIBERTO falou para ele que chegou e então pediu ele para levar o documento para ele (MARCELO). 
ANDRADE fala para MARCELO devolver o seu dinheiro que devolve o carro. MARCELO fala que em 30 minutos vai resolver. 
ANDRADE cobra os juros que pagou do dinheiro que pegou emprestado para pagar o carro. MARCELO diz que vai falar para o 
Dr. ELIBERTO entregar o recibo para o ligeirinho e este vai pagar para ANDRADE R$ 19.000,00. ANDRADE diz que quer hoje, 
agora. Falam sobre juros cobrados. ANDRADE fala para MARCELO arrumar o negócio do cartório. Ficam discutindo sobre o 
assunto. 

COMENTÁRIO:

6296585352 07/02/2013 08:17:24 07/02/2013 08:20:15

        0 00:02:51 6299076983 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ADIR pergunta  ao MARCELO se tem novidade de Mineiros. MARCELO diz que vai ser liberado agora  pela manhã. ADIR  diz que o 
VELHO quer saber se o de Mineiros  está liberado. MARCELO pede para ADIR ligar para o VELHO e pedir que este ligue para o 
MARCELO.  ADIR diz que  precisa conversar com o JUNIOR   e com o MARCELO.

COMENTÁRIO:

6296585352 07/02/2013 09:03:21 07/02/2013 09:16:50

        0 00:13:29 6299179668 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO fala com MILTON MAIA e diz que está indo para a "ESTOQUE " para ver se faz um acordo com o ANDRÉ. MILTON 
pergunta  quando o MARCELO quer  ir para Corumbaíba. MARCELO disse que já devia estar lá, mas está tentando resolver o 
negócio com ANDRE que o deve  cem mil. MILTON pergunta sobre UBERLÂNDIA. MARCELO diz que está f irme.  MILTON pergunta 
se o ANDRÉ  fez a emergencial em Uberlândia, pois f icou sabendo que o ANDRE deu " NOVECENTOS MIL". MARCELO diz que 
conversa f iada e que o ANDRÉ não deu nenhum real.  MILTON diz que pensou que o ANDRÉ fechou Uberlândia  por meio do 
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MARCELO. Este diz que está indo ao encontro do ANDRÉ para resolver algumas coisas. MARCELO diz que quem ligou foi o 
VIVALDO e que este  mandou uma mensagem "seus cheques" e que pediu ao VIVALDO para  falar com o VANDERLAN, irmão 
dele, VIVALDO,  e que pagou em dinheiro na mão dele, e disse que o VIVALDO  está muito mal informado. MARCELO diz que 
gravou a conversa com o VIVALDO para mostrar para  o   LEO, DORELA  e  RAUL  onde o VIVALDO disse que se o MARCELO 
pagasse direito que ele colocaria o MARCELO dentro da prefeitura. MILTON  diz que foi chamado na Araguari por meio  do 
assessor do deputado, que é muito amigo do VIVALDO, pois  este foi secretário do  meio ambiente em Goiânia. MARCELO diz 
que o VIVALDO nunca foi secretário em Goiânia. MILTON diz que foi lá na casa do VIVALDO perto da interlagos, conversou com 
o VIVALDO, com o BORELI e  que este  conversou no gabinete do prefeito e conversou com o subprocurador o MARCEL, da 
prefeitura. MILTON diz que achou estranho que não comentaram nada e que uma vez o  MARCELO disse  que havia  dado 
"TRINTA BARÃO" pra eles. MARCELO confirma e  diz que deu e pergunta quem falou com o MILTON. Este disse que  falou com  
BORELI, aquele gordinho, O LEO  e o subprocurador  da prefeitura e o assessor do  deputado que foi com ele e conversaram 
dentro na sala do RAUZINHO. MARCELO diz que então estão jogando em dois times. MILTON diz que tinha  comentado com  o 
assessor do deputado que  tinha um parceiro,  MARCELO, irmão do MILTON. Este diz que o assessor do deputado falou que o 
MARCELO  está perdendo um negócio em razão de  por seu irmão está devendo quatorze mil  e uns quebrados para o VIVALDO 
e que este está puto com o MARCELO. MILTON diz que chegou na casa do VIVALDO, foi bem atendido e que o VIVALDO ligou 
para o BORELI e marcou para  falar  no outro dia   às dez horas da manhã. MILTON diz que quando chegou foi atendido no 
gabinete do prefeito e que no gabinete  tem uma porta que só entra o BORELI e os "pica grossa" na estação da rede ferroviária. 
MILTON diz que  de conversou e que não mencionaram nada e que ligaram para uma menina e que o secretário  nomeado é um 
médico da Santa  Casa. MARCELO diz que aconteceu com ele do mesmo jeito. MILTON diz que  ligaram para  a menina  e pediu 
uma lista emergencial.  MARCELO diz que aconteceu com ele do mesmo jeito. MILTON diz que  falaram pra ele que precisam de 
uma pessoa de confiança  através do VIVALDO e que estão confiando no MILTON por indicação do VIVALDO. MILTON  diz que 
não lembra o nome da MENINA, mas parece que ela é coordenadora.  MILTON diz que botaram quente para fazer a lista e que 
depois falou com o subprocurador MARCEL e que este f icou de passar por e-mail para o MILTON. MARCELO diz que o VIVALDO 
ligou depois procurando pelo MARCELO e que  falou que não havia topado o MARCELO. MILTON diz que pediu para fazer um 
levantamento para ver o que o MARCÃO  havia gastado nos meses de  setembro outubro e novembro.  MILTON diz  que o 
VIVALDO  ligou procurando pelo MARCELO.MILTON diz que não  ligou para o MARCELO porque não quer entrar no meio desse 
negócio, mas sentiu que "ele" está amarrando por causa disso ou está fazendo um jogo de  cintura. MARCELO diz que  f izeram 
com ele da mesma forma e que a diferença   é que falaram que precisava de uma ajuda deles. MARCELO diz que  perguntou ao 
LEO de que ele precisa e que o LEO diz que precisa de um "aparelho melhor  - notebook" e mais um "empurrãozinho financeiro". 
MARCELO diz que foram na hora para Uberlândia e comprou o mais top por R$4.999,00, escolhido pelo LEO e que a nota saiu em 
nome do LEO  e que a nota f iscal  está em nome do LEO e que no outro dia arrumou  "trinta cruzeiros para o LEO" e o que este 
está fazendo é maldade. MILTON diz que  falaram pra ele que precisa arrumar outro parceiro para não f icar muito ruim. 
MARCELO diz que realmente  o VIVALDO é um  intermediário e ajudou f inanceiramente lá, mas quem realmente ajudou foi o 
VANDERLAN e que este ligou par ao MARCELO e que falou para o VANDERLAN que o que tinha que acertar era um cheque de 
R$5.300,00 e é o que tem que pagar, mas pediu o VANDERLAN para falar com o VIVALDO, pois está f icando uma cosia 
desagradável.  MARCELO diz que o VANDERLAN falou que queria colocar o VIVALDO junto do MARCELO, pois este  é tarimbado 
 e que o VIVALDO tem as aberturas todas lá dentro. MILTON diz que não sabe  se o VIVALDO descobriu que  havia uma 
parceria com a JMEDICA. MARCELO diz que nunca falou sobre isso. MILTON diz que então quem falou que o MILTON conhecia o 
MARCELO  foi o assessor do deputado que  foi junto com ele, MILTON. MARCELO diz que o LEO deve ter falado a respeito do 
MARCELO e que o  VIVALDO  deve estar "jogando areia" no negócio do MARCELO em função disso. MILTON diz que  a coisa  
deve estar parada em razão dos negócios da loja.

COMENTÁRIO:

6296585352 07/02/2013 09:22:02 07/02/2013 09:24:07

        0 00:02:05 3492629128 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CLEBER conversa com MARCELO e este comenta que está indo ali ver se faz acerto com um cara, que falou para o JERSINHO 
que tem que estar com dinheiro na mão, que conversou com o CLEBER e as coisas da empresa está tudo certinho, que tem que 
contornar 2 problemas que se chama "ODILON" e "AMADEU". Que JERSINHO perguntou se MARCELO tinha pegado o cheque de 
Belo Horizonte, que falou que isso o CLEBINHO já tinha resolvido. CLEBER comenta que foi ontem em Ribeirão buscar. CLEBER 
pergunta pelo EDUARDO. Ligação cai.

COMENTÁRIO:

6296585352 07/02/2013 09:24:27 07/02/2013 09:27:02

        0 00:02:35 3492629128 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO diz para CLEBER que tem falado com EDUARDO todos os dias. CLEBER pergunta se não tinha como EDUARDO pegar 
os papéis. MARCELO diz que tem jeito, que se CLEBER quiser ligar para EDUARDO. MARCELO fala que o negócio dele com 
EDUARDO já foi resolvido, que agora é o papel dele, ele tem que entregar o trem para eles certo, que falou para ele que não vão 
cobrar nada até a data combinada, mas que se passar a data eles querem a solução do problema resolvido. MARCELO comenta 
que conversou com JEFERSON ontem à noite, que disse para ele falar com o AMADEU e disse que se for preciso f ica a pé, que 
pode falar para ele que ele (MARCELO)  vai mandar um i30 para ele. CLEBER diz que da outra vez ele falou que podia pegar os 
papéis que iria liberar o crédito, que agora já mandou o trem dizendo que está bloqueado. MARCELO diz que tem que ter, que tem 
que pegar, pois o trem já foi liberado. MARCELO diz que vai ligar para EDUARDO agora.

COMENTÁRIO:

6296585352 07/02/2013 11:00:48 07/02/2013 11:03:20

        0 00:02:32 6196571953 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO conversa com HNI e diz que lá está tudo organizado e pergunta se HNI vai passar as outras duas, se vai dar para ele 
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ir lá para conversarem. HNI diz que sim e questiona se MARCELO conseguiu passar aquele gado. MARCELO fala que não 
passou o gado na porteira ainda porque estão esperando HNI. MARCELO diz que se HNI não for ele vai para Uberlândia. HNI diz 
que daqui a pouco está lá. 

COMENTÁRIO:

6296585352 07/02/2013 11:12:37 07/02/2013 11:19:50

        0 00:07:13 6299179668 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO fala para MILTON que foi na ESTOQUE para resolver um problema com o ANDRÉ. MARCELO fala que está precisando 
de R$ 2.000,00 para pagar um negócio com urgência e pergunta se MILTON não tem esse dinheiro para emprestar. MILTON diz 
que não tem, que pagou os trem da roça e ainda tem que pagar o pedreiro. MARCELO comenta que o ANDRÉ lhe contou a 
história todinha de Araguari, que chamaram ele também lá essa semana, que estão pedindo R$ 100.000,00, que quem falou foi o 
RAUL. MILTON diz que não foi o RAUL, porque esse trem não está entrando. MARCELO fala que o RAUL lhe contou toda a 
história, que pediram 150 cruzeiros. MILTON fala que já notou que não é eles que estão pedindo esse dinheiro. MARCELO fala 
que é o LEO e o VIVALDO. MILTON diz que não, que é o VIVALDO, que não é o RAULZINHO. MARCELO fala que está havendo 
um desentendimento, que o VIVALDO está entrando para tomar o dinheiro. MILTON fala que isso tem o dedo do assessor do 
deputado aqui. MARCELO comenta que se o LEO bobear eles tomam o negócio dele. MILTON fala que quem tá querendo o 
dinheiro é o VIVALDO, que se o negócio não der certo para ele (MILTON) e MARCELO, é porque o VIVALDO quer tomar dinheiro 
da ESTOQUE. Falam sobre uma reunião que teve na casa da mãe do VIVALDO. MILTON diz que viu o cartão do WILSON lá. 
MARCELO fala que VIVALDO não estava presente na reunião, que o RAULZINHO esteve lá. MILTON fala que o RAULZINHO não 
quer se meter nessa situação. MARCELO fala que ligou para o LEO e disse para ele que somente queria o seu negócio de volta, 
o equipamento que comprou ou o dinheiro, que se segunda ele não tiver, vai à prefeitura colocar a boca no trombone. 

COMENTÁRIO:

6296585352 07/02/2013 11:56:44 07/02/2013 11:59:35

        0 00:02:51 6299369791 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ANDRADE pergunta o quê MARCELO resolveu. MARCELO diz que está arrumando o negócio do ANDRÉ, que este vai lhe arrumar 
um pouco de dinheiro. ANDRADE pergunta pelo negócio da camionete. MARCELO fala que não ligou pois nem tem telefone 
funcionando. Que ligou duas vezes para Dr. ELIBERTO, que ele estava em audiência, que está esperando ele lhe retornar. 
ANDRADE diz que tinha para quem vender a camionete e não vendeu por causa do documento. ANDRADE cobra de MARCELO.

COMENTÁRIO:

6296585352 07/02/2013 13:39:46 07/02/2013 13:41:55

        0 00:02:09 3432421275 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: "MIRLENE", irmã de MARCELO fala que do dinheiro já está na conta dela. MARCELO agradece. MIRLENE diz que passou um 
cheque do CLÁUDIO para o VINÍCIUS. MARCELO fala que devolve o dinheiro na sexta feira. MARCELO comenta que está 
f inalizando o negócio de sua casa com o Sr. CARLOS, que estão conversando para ver se resolve. MIRLENE pergunta se o 
CARLOS está comprando a INDUSFARMA. MARCELO diz que ele está comprando tudo, a casa com tudo, com toda a estrutura, 
que ele vai trabalhar no mesmo ramo. MIRLENE pergunta se MARCELO não vai ter mais empresa em Goiânia, só lá. MARCELO diz 
que vai continuar mantendo empresa em Goiânia, pois vai f icar com ele lá 6 meses, que vai ter uma porcentagem de 5% do que 
ele faturar. 

COMENTÁRIO:

6296585352 07/02/2013 13:56:54 07/02/2013 13:58:30

        0 00:01:36 6296980028 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO fala para HNI (SANDRO?) que HNI2 já está colhendo a assinatura, que ele queria que transferisse o AMARILDO 
primeiro, que falou que queria o contrato, que era para ele trazer e que depois do carnaval transfere o outro, pois não iria tirar os 
dois. Que ontem quebrou o pau com HNI2 no telefone sobre a mercadoria que ele havia dito que MARCELO tinha pegado. HNI fala 
para MARCELO que eles devem resolver isso entre eles dois. MARCELO fala que apareceu um novo negócio, que quer 
conversar com HNI.

COMENTÁRIO:

6296585352 07/02/2013 14:40:45 07/02/2013 14:41:49

        0 00:01:04 6496069521 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MARCELO conversa com namorada sobre assunto pessoal. MARCELO diz que foi pagar algo e esqueceu a senha. NAMORADA 
diz que a senha é 351229. NAMORADA fala data de nascimento: 29/03/1987.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6296585352 07/02/2013 15:01:09 07/02/2013 15:02:45

        0 00:01:36 6296980028 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO fala para HNI que precisa colocar um dinheiro na conta deste no Banco do Brasil, para abater um pouco.  HNI diz que 
a ag 3311-1 c/c 20543-5. HNI pergunta qual o valor. MARCELO diz que 500 cruzeiros, que vai ser uma transferência. HNI 
repassa o CNPJ: 26929778000173.
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COMENTÁRIO:

6296585352 07/02/2013 15:21:41 07/02/2013 15:23:47

        0 00:02:06 6296980028 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO fala para HNI (SANDRO?) que surgiu uma empresa para ele no ramo deles, que ela tem 25 anos no mercado, que o 
cara quer vender a empresa, que ele ligou hoje, que ele não quer nada, só que acerta os impostos estaduais e federais, que dá 
uns 70 cruzeiros, que pode pagar em longo prazo, desde que faça alteração contratual. Que a empresa do cara deve ter mais 
ou menos uns 200 cadastros. HNI pergunta onde vão arrumar dinheiro para comprar. MARCELO explica que o cara não quer 
dinheiro, que tem os meninos para fazer os trem, que faz a alteração, que ele tem as procurações, que não precisa daquele 
malandro, que aí comprando vai lá na receita e parcela, que aí baixa 10%. HNI f ica de retornar para MARCELO.

COMENTÁRIO:

6296585352 07/02/2013 15:25:52 07/02/2013 15:31:02

        0 00:05:10 6298036949 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JÚNIO fala para MARCELO que o CRISTIAN ligou para cobrar a camionete do Dr. ANDRADE, que este disse para o CRISTIAN que 
tinha um dinheiro de MARCELO este e JÚNIO estão andando juntos e que estiveram em Mineiros na terça. MARCELO fala que o 
CRISTIAN está ligando. JÚNIO fala para MARCELO não atender o CRISTIAN, que conversou com este e falou que MARCELO está 
correndo atrás, que o carro fundiu o motor, que estava indo para Araguari e só vai voltar depois do carnaval. MARCELO diz que 
vai atender o CRISTIAN e vai falar que não teve lá em Mineiros. JÚNIO pergunta pelo CARLOS. MARCELO diz que deu uma 
prensa nele e que ele saiu com o ADIR. Que o ADIR falou que está só esperando o trem de Mineiros. MARCELO fala que o 
ADERALDO falou que ele (CARLOS/ADIR?) foi em Anápolis. MARCELO comenta sobre a prensa que deu no "velho". MARCELO 
acha que o ADIR está fazendo alguma coisa escondida com a AMANDA e a (HELEM?). Que elas ligam constantemente no celular 
de ADIR.

COMENTÁRIO:

6296585352 07/02/2013 15:49:12 07/02/2013 15:50:13

        0 00:01:01 99076983 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO fala para HNI perguntar ao senhor que está do seu lado se ele quer uma conta do MARCELO para depositar o dinheiro 
e sacar para ele. HNI diz que vai encostar e retorna.

COMENTÁRIO:

6296585352 07/02/2013 15:50:39 07/02/2013 15:55:52

        0 00:05:13 3488868410 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO fala para JERSON que alguém vai lhe dar os cheques para quinta feira, que é referente à compra da casa. JERSON 
pergunta se não dava para passar para o VANDERLAN. MARCELO comenta que alguém tem na mão dois milhões e meio e pede 
para JERSON conversar com VANDERLAN, que é para explicar que é um pessoal que trabalha com o BNDS, que desconta 23% 
de imposto, que descontado isso, 50% é do pessoal. JERSON fala que o AMADEU saiu de lá insatisfeito. MARCELO pergunta se 
pegou o cheque. JERSON diz que não. Que AMADEU disse que iria esperar até 3 horas do dia seguinte. MARCELO fala que 
danou tudo, pois não possuem dinheiro, que amanhã tem o problema do ODILON e agora esse do AMADEU, que não tem jeito, 
que não possuem dinheiro. MARCELO comenta que foi o CLEBINHO que buscou os cheques em Ribeirão Preto. JERSON diz que 
tentou fazer dinheiro com o cheque de "10" e não conseguiu, que nem o AMADEU quis pegá-lo. Falam sobre os caras terem 
pegado R$ 10.000,00 em dinheiro de comissões.

COMENTÁRIO:

6296585352 07/02/2013 16:59:07 07/02/2013 17:06:06

        0 00:06:59 7991382958 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO conversa com EDUARDO sobre este ajudá-lo. EDUARDO fala que não tem dinheiro. MARCELO comenta que está com 
um cheque de R$ 55.000,00, mas o cara não deixa depositar o cheque. EDUARDO comenta que tentou pegar uma empresa para 
fazer um "rolo", mas que não conseguiu. MARCELO fala que já esgotou todos os seus recursos. Falam sobre aumento de limite 
que ainda não deu certo. MARCELO comenta que a sua irmã MIRLENE lhe emprestou R$ 1.600,00 do limite do cheque especial. 
EDUARDO fala que chegando ou não chegando algo, dia 10 HNI libera o contrato. 

COMENTÁRIO:

6296585352 07/02/2013 18:52:39 07/02/2013 18:55:45

        0 00:03:06 3499403774 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO conversa com MIRLENE sobre esta ter o ajudado. MARCELO comenta que falou com o EDUARDO, que este falou que 
amanhã iria pegar os seus documentos. MIRLENE pergunta se até quarta o dinheiro vai estar liberado. MARCELO fala que ele vai 
liberar o cartão, que aí ele faz o negócio lá em Uberlândia e quinta está na mão. MIRLENE pergunta se o negócio da casa deu 
certo. MARCELO diz que está indo agora ver com o cara. 

COMENTÁRIO:

6296585352 08/02/2013 08:02:22 08/02/2013 08:04:24

        0 00:02:02 84038258 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MARCELO fala para HNI que precisa do recibo. MARCELO indaga se HNI deixou o recibo da ECOSPORT lá.  HNI explica que 
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perdeu esse recibo e solicitou novamente ao banco para enviá-lo. MARCELO pede para entregar o recibo direto para o 
ANDRADE.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6296585352 08/02/2013 08:45:11 08/02/2013 08:47:35

        0 00:02:24 3492216018 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MARCELO liga para AMADEU e indaga o que este resolveu com o GERCINHO a respeito "daquelas crianças". AMADEU diz que 
não quer por aquele valor. MARCELO diz que vendeu a casa e f icou de receber cem mil na próxima quinta-feira e mais cem mil na 
quinta-feira seguinte. MARCELO pede para AMADEU esperá-lo até quinta para pagar os vinte e cinco mil em dinheiro. AMADEU 
fala que o papel está com GERCINHO. MARCELO irrita-se e diz que era para vender à vista e que não pegou nada a prazo. 

COMENTÁRIO:

6296585352 08/02/2013 08:50:35 08/02/2013 08:53:09

        0 00:02:34 3492525550 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MARCELO liga para GERSON e diz que o AMADEU não vai mais na porta da casa deste, pois já falou com ele, dizendo que vai 
pagar na quinta-feira. GERSON diz que, ontem, deu mil reais para AMADEU. GERSON pergunta o que MARCELO falou do cheque 
de vinte e cinco mil. MARCELO diz que nada, que foi vendido o das crianças, que pegou o cheque, mas era para pagar à vista e 
o cara deu o cheque para frente, mas como já tinha entregado as crianças, o cara deu o documento e GERSON ficou sem graça 
e pegou os documentos. MARCELO reclama que ALEXANDRE não o atende, mas que vai tentar até conseguir, porque o LÉO não 
está sabendo dos "trinta cruzeiros". MARCELO diz que, na semana passada, o MILTON esteve com o LÉO. Diz que o VIVALDO 
chamou o MILTON para fazer uma parceria e, no outro dia, o ANDRÉ, da STOCK, foi lá para fazer uma parceria com o pessoal de 
Araguari e o LÉO pediu "cento e cinquenta cruzeiro" e  ANDRÉ ofereceu "cem". MARCELO diz que o LÉO não pediu nada para o 
MILTON, porque este disse que não tinha dinheiro para dar. 

COMENTÁRIO:

6296585352 08/02/2013 08:55:36 08/02/2013 08:58:04

        0 00:02:28 3492525550 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MARCELO liga para GERSON e diz que na conversa com o LÉO,  MILTON perguntou a este se ele não tinha parceria com 
MARCELO. Que a resposta foi negativa e que LÉO disse que não fez parceira com ninguém. MARCELO diz que falou para 
MILTON que LÉO disse que ia pegar "os papel ia sentar em cima dos papel e que os negócios era tudo dele" e que MILTON 
confirmou que LÉO fez a mesma coisa com ele. MARCELO diz que LÉO está jogando dos três lados (MILTON, MARCELO e 
ANDRÉ). MARCELO diz que MILTON falou que LÉO mostrou um "punhado" de ordem direta de compras que ele fez. MARCELO diz 
que está tentando falar com ALEXANDRE, porém não consegue e que ainda não cancelou o cheque da mulher dele (de 
MARCELO) e que o cheque só voltou e se ele representar o cheque vai buscá-lo. Diz que o que ALEXANDRE fez foi uma 
"tremenda sacanagem". Diz que vai falar para ALEXANDRE devolver os "cinco cruzeiros" que ele pegou e mais o cheque de 
trinta. 

COMENTÁRIO:

6296585352 08/02/2013 09:04:28 08/02/2013 09:05:48

        0 00:01:20 6484014203 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: BIANCA liga para MARCELO e diz que o nome de VANESSA foi para o SERASA. MARCELO diz que depositou dez mil na conta 
dela ontem e BIANCA fala que esse depósito não caiu na conta.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6296585352 08/02/2013 09:12:50 08/02/2013 09:16:18

        0 00:03:28 6484014203 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MARCELO liga para BIANCA e informa número da conta 30431792-2 (banco SICOOB), VANESSA CARNEIRO NADO e diz que 
está com o comprovante do depósito. BIANCA pede para enviar por email: bianca.rabelo@sicoobcentrosul.com.br

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6296585352 08/02/2013 09:50:40 08/02/2013 09:53:28

        0 00:02:48 6298036949 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:
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HNI (JUNINHO ?) diz para MARCELO que foi ao CRISTIAN tentar receber os três mil reais e o restante em cheques, porém este 
disse que não tem dinheiro nem cheques. MARCELO pergunta se HNI comentou com CRISTIAN sobre aquele negócio do dia 15. 
HNI fala que disse para o VANGLER. MARCELO diz que o VANGLER deve ter falado para ele. HNI fala que não tem arrumar nada 
para esses caras, que é para entregar só esse dinheiro para o cara e pronto. HNI diz para fazerem só eles mesmos. MARCELO 
diz que eles estão perdendo tempo em um negócio que dá para ganhar quinhentos, seiscentos mil em um mês. HNI diz que o 
VANGLER não vai querer deixá-lo de fora. MARCELO fala para pegar a documentação e mostrar para o VANGLER. HNI diz que 
está indo para os meninos para acompanhar. HNI pede para MARCELO falar com o ADIR para passar os cento e quarenta mil 
para não perder tempo. 

COMENTÁRIO:

6296585352 08/02/2013 09:54:59 08/02/2013 09:56:11

        0 00:01:12 99076983 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MARCELO liga para HNI e pergunta onde este está. HNI diz que está resolvendo umas coisas e depois vai lá. MARCELO pergunta 
por CARLOS. HNI diz que conversou com ele e falou que chega por volta de meio-dia. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6296585352 08/02/2013 10:02:45 08/02/2013 10:06:12

        0 00:03:27 3492629128 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

CLEBER liga para MARCELO e pergunta se uma reunião com o Secretário do Meio Ambiente para tratar sobre o lixo resolve, pois 
a ROSÂNGELA falou para conversar com ele. CLEBER indaga se MARCELO acha que compensa o EDUARDO ir lá. MARCELO diz 
que prefere que eles (CLEBER e MARCELO) falem, primeiramente, com o secretário para deixarem tudo organizado e depois o 
EDUARDO vêm, porque este vir para conversar com o PAULO não vai resolver nada. CLEBER diz que precisa apresentar o 
projeto. MARCELO fala que tem o projeto com ele. CLEBER pergunta se o EDUARDO não vai lá por esses dias, porque este 
precisa levar a camionete para ele. MARCELO diz que o EDUARDO falou que ia pegar a documentação hoje. MARCELO diz que 
conversou direto com o AMADEU e que prometeu que resolve na quinta-feira, porque, na quarta-feira, não vai mais esperar 
"nosso amigo". CLEBER diz que estão tentando f inanciar o carro do GERCINHO para resolver com o ODILON. MARCELO diz que 
falou para o GERCINHO conversar com o ODILON. CLEBER pergunta como chama a empresa de lixo. MARCELO diz que não sabe 
e que quando chegar ao escritório, verif ica o nome e retorna para CLEBER. 

COMENTÁRIO:

6296585352 08/02/2013 10:13:52 08/02/2013 10:15:32

        0 00:01:40 3491262293 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: VANDERLAN liga para MARCELO e cobra-o, pois este prometeu que acertaria ontem. MARCELO diz que vai pegar os cheques 
que recebeu da venda da casa e vai levar para VANDERLAN. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6296585352 08/02/2013 11:21:54 08/02/2013 11:25:30

        0 00:03:36 99076983 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MARCELO liga para ADIR e pergunta se o negócio está organizado para passar os cento e quarenta hoje. ADIR diz que o 
CARLOS falou que é depois do meio-dia,mas que está organizado, o pessoal está esperando. MARCELO chama ADIR para ir a 
casa dele, pois estão assando carne.  

COMENTÁRIO:

6296585352 08/02/2013 13:50:39 08/02/2013 13:51:51

        0 00:01:12 3492629128 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MARCELO liga para CLEBER ("BABINHA") e diz que o GERCINHO está esperando-o para irem ao ODILON, porque CLEBER tem 
amizade com o ODILON e juntos eles têm mais força. CLEBER reclama que GERCINHO deixa tudo para última hora e diz que, 
antes, vai ter que passar no contador pegar aquele negócio que preencheu para levar no banco e mexer no cadastro.

COMENTÁRIO:

6296585352 08/02/2013 14:11:59 08/02/2013 14:13:14

        0 00:01:15 6196571953 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MARCELO liga para HNI e este pergunta se o negócio desenrolou. MARCELO diz que sim e que está indo para Uberlândia com o 
ADIR. HNI diz que em meia hora estará lá. MARCELO fala que se HNI não aparecer em meia hora, vai seguir viagem. 

TRANSCRIÇÃO:
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COMENTÁRIO:

6296585352 08/02/2013 14:13:41 08/02/2013 14:14:45

        0 00:01:04 98036949 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MARCELO liga para HNI e pergunta como estão as coisas. HNI diz que está terminando de formatar o site. MARCELO pergunta se 
conclui hoje. HNI confirma.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6296585352 08/02/2013 14:49:59 08/02/2013 14:51:52

        0 00:01:53 99076983 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MARCELO liga para HNI e pergunta se este esqueceu do CIGANINHO, que era para levar este ao banco para pegar os talões. 
MARCELO diz que HNI está sem dinheiro porque quer, pois toda conta aberta tem um limite de mil, dois mil reais. MARCELO fala 
para levar CIGANINHO na quarta-feira. 

COMENTÁRIO:

6296585352 08/02/2013 14:56:50 08/02/2013 14:58:30

        0 00:01:40 6298195084 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

VALDEIR, de Anápolis, liga para MARCELO e este diz que quer conversar com ele na quarta-feira. VALDEIR diz que está com as 
prestações do carro e da camionete atrasadas e que voltou um cheque dele do Itaú duas vezes. MARCELO diz que na hora que 
disser que saiu lá, se tiver alguma restrição, cai tudo. VALDEIR diz que vai arrumar, mas que precisa descontar uns cheques, 
porque precisa de dinheiro. MARCELO fala que, na quarta-feira, conversam pessoalmente. VALDEIR diz que está passando 
aperto.

COMENTÁRIO:

6296585352 09/02/2013 12:18:50 09/02/2013 12:22:38

        0 00:03:48 7998378906 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDUARDO conversa com MARCELO e diz que o cara de Brasília ligou e este disse que se até quarta não estiver pronto, ele não 
vai estar em Brasília, pois vai emendar o carnaval, mas que é para ligar para ele tomar as providências para liberar o dinheiro. 
EDUARDO fala que explicou para o cara que não tem condições, que todo mundo está "fudido". EDUARDO diz que não tem 
dinheiro para ir à Brasília buscar os documentos. MARCELO pergunta se R$ 2.000,00 resolve. EDUARDO fala que MARCELO ou 
CLEBINHO tinha que mandar uns 2 ou 3 cheques para ele ir empurrando com uns 30 dias. MARCELO diz que na hora, que vai dar 
um jeito, que é para EDUARDO lhe passar o valor.

COMENTÁRIO:

6296585352 09/02/2013 13:54:35 09/02/2013 14:09:55

        0 00:15:20 6298036949 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO conversa com JÚNIOR sobre mensagem que este enviou para CRISTIAN. JÚNIOR comenta que o LEONARDO ligou e 
falou que queria que ele desse uma atenção para NEIBA a fim de que esta fechasse o balancete, pois ela perdeu os 
companheiros, que se ela precisar ir em Goiânia, para levar ela, pois está sem motorista. Que ontem cobrou do CRISTIAN e ele 
disse que não tinha dinheiro, mas que iria correr atrás. Que passou uma mensagem para CRISTIAN perguntando se tinha dado 
certo o dinheiro, que CRISTIAN desligou o telefone. MARCELO fala que o EDUARDO ligou hoje e está passando quarta feira em 
Brasília, que vai pegar a documentação, que está tudo ok, que finalizou o negócio de Uberlândia. JÚNIOR fala que ontem os 
meninos tentaram arrumar a documentação de 3 empresas, da L&L, em Alto Araguaia e duas em Mineiros, que todas são 
cadastradas,  mas não dá para fazer distribuição, passar qualquer cartão. Que segunda feira marcaram com um rapaz que tem 
um armazém grande, lá em Rio Verde, que o ADIR ligou ontem e ele percebeu que eles não passaram em lugar nenhum. 
MARCELO diz que é porque o velho não apareceu. JÚNIOR fala que os 280 está com o JÚNIO. MARCELO fala que está com ele, 
que está guardado. JÚNIOR diz que os meninos foram no cara da "esquimose?", que o cara tem convênio com o BNDS, mas que 
ele só passa para móveis, que aí não tem jeito de passar um valor de R$ 280.000,00, sendo que a sua loja não vale isso. 
MARCELO fala que cada estabelecimento tem um limite. JÚNIOR diz que o "JUELON?" e o GILMAR conversaram com ele ontem e 
disseram que estavam chateados com o MARCELO e o EDUARDO, pois eles foram lá no dia 11 de dezembro, prometeu as coisas 
lá, pegou até o "skype" do EDUARDO, que o RUBENS tenta falar com o MARCELO e o EDUARDO e eles não atendem, que eles 
entenderam que a parte de lá está ganhando 2 milhões, que o MARCELO e o EDUARDO estão envolvidos, que o MARCELO está 
ganhando 400, que numa jogada só estão ganhando 2 milhões e quatrocentos. MARCELO diz que o RUBENS não ligou, que eles 
não tem dinheiro para ajudar nas despesas. JÚNIOR diz que se o RUBENS sentir que o trem do EDUARDO e do MARCELO tem 
ponta f irme, ele arruma o dinheiro para pagar o projeto. MARCELO fala que lá o trem é tão seguro que não passa dinheiro na 
conta do EDUARDO, que paga boleto do cara do projeto. JÚNIOR fala para MARCELO conversar com EDUARDO e falar para este 
ligar para o RUBENS. MARCELO fala que quarta feira vai sentar com EDUARDO, que na quarta ele vai estar aqui, que vai pedir 
para o EDUARDO ligar e vai marcar uma reunião com o RUBENS. Que vai dizer que eles estão tocando o projeto sozinhos, no 
valor de R$ 200.000,00, que deram uma BMW no valor de R$ 52.000,00 e faltou R$ 148.000,00, que estão esperando entrar o 
dinheiro, que se RUBENS estiver disposto a pagar, que garante que em 7 dias eles assinam. MARCELO fala para JÚNIOR avisar 
eles que na quarta feira o EDUARDO vem, que vão só liberar Uberlândia, que aí desce direto para Chapadão do Sul, que vai ligar 
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para o EDUARDO e já vai deixar marcado e vai falar o quê JÚNIOR está dizendo. JÚNIOR diz que o GILBERTO falou que se 
precisar de ir lá e pagar ele vai.  MARCELO fala que  o projeto está parado porque não tem dinheiro, que o valor do projeto é 1% 
do valor total. MARCELO diz para JÚNIOR falar com o deputado que aquele negócio deles está "alavancando".

COMENTÁRIO:

6296585352 09/02/2013 14:22:23 09/02/2013 14:28:50

        0 00:06:27 7998378906 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO  fala para EDUARDO que o JÚNIOR CABECINHA ligou falando sobre aquele negócio da "locatele", que o RUBENS está 
disposto a pagar os R$ 150.000,00 que faltam. Que JÚNIOR falou que MARCELO e EDUARDO não atendem o telefone, que falou 
para JÚNIOR que estava tudo ok, que só falta o dinheiro. Que falou que tinha dado a BMW para segurar o negócio, que acha que 
se der R$ 100.000,00 nas mãos dos cara acha que o trem anda. Que falaram para o EDUARDO ir para Chapadão do Sul, que o 
RUBENS iria transferir o dinheiro para a conta de EDUARDO. EDUARDO fala que eles dão R$ 100.000,00 para o cara e com os 
R$ 50.000,00, organizam a vida. EDUARDO diz que vai confirmar a passagem para ir. MARCELO fala que EDUARDO tem que vir 
na camionete, pois tem que fazer vistoria nela para poder transferir, que não é para f icar nada pendente. EDUARDO combina 
com MARCELO de na quarta irem para Chapadão do Sul, que aí já acertam com o RUBENS, que na quinta vão à  Brasília, pegam a 
documentação e resolvem tudo. EDUARDO diz que está só aguardando o dinheiro para poder ir embora.

COMENTÁRIO:

6296585352 09/02/2013 14:30:27 09/02/2013 14:32:50

        0 00:02:23 6298036949 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO fala para JÚNIOR que pode marcar com RUBENS na quarta de manhã. JÚNIOR diz que não precisa ir a  Chapadão do 
Sul, que é só o EDUARDO ligar para o RUBENS. MARCELO diz que o EDUARDO já quer fechar a negociação, que se o RUBENS 
passar o dinheiro, dentro de 10 dias assina o contrato. Que na quarta vai pegar o EDUARDO e vai com ele para Chapadão do 
Sul. JÚNIOR pede para marcar na quinta. MARCELO diz que não pode, pois EDUARDO tem que resolver o negócio de Uberlândia. 
JÚNIOR diz que vai ligar para o RUBENS.

COMENTÁRIO:

6296585352 11/02/2013 10:37:08 11/02/2013 10:40:42

        0 00:03:34 7998378906 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDUARDO fala para MARCELO que lá ele precisa de pelo menos R$ 20.000,00 de cheque picado. MARCELO fala que vai mandar 
para EDUARDO. EDUARDO comenta que o RUBENS mandou um e-mail e fala para MARCELO que essa história do dinheiro é 
mentira, que no e-mail ele escreveu que está aguardado uma posição dele e de MARCELO, pois não consegue falar com nenhum 
deles e precisa saber da posição que está o projeto. MARCELO fala para EDUARDO responder e dizer que MARCELO fala com 
os meninos do RUBENS todos os dias, que passa a posição para eles todos os dias. EDUARDO fala que vai ligar para o RUBENS. 

COMENTÁRIO:

6296585352 11/02/2013 10:45:51 11/02/2013 10:47:20

        0 00:01:29 7998378906 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDUARDO fala para MARCELO que conversou com o RUBENS e este disse que não tem nada de dinheiro, que ele não está 
sabendo de nada. MARCELO fala que vai ligar para o JUNINHO, pois foi ele quem falou. 

COMENTÁRIO:

6296585352 11/02/2013 10:56:43 11/02/2013 11:00:40

        0 00:03:57 6298036949 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO conversa com JÚNIOR e fala que o EDUARDO conversou com o RUBENS e esse não está sabendo de nada a respeito 
do dinheiro para complementar o pagamento do projeto. JÚNIOR diz que o GILBERTO falou que se o RUBENS sentisse f irmeza no 
negócio que estaria disposto a pagar o restante do projeto.  JÚNIOR comenta com MARCELO que o GILBERTO e o GLAUCO não 
lhe passaram aquele dinheiro. JÚNIOR diz que na quarta estará em Goiânia.

COMENTÁRIO:

6296585352 11/02/2013 11:11:58 11/02/2013 11:14:18

        0 00:02:20 7998378906 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO fala para EDUARDO que falou com o JUNINHO e este disse que o RUBENS não iria falar sobre o dinheiro, mas que os 
meninos garantiram que ele vai dar o dinheiro. EDUARDO fala para MARCELO enviar os cheques. MARCELO fala para EDUARDO 
mandar mensagem com o número de seus documentos.

COMENTÁRIO:

6296585352 14/02/2013 10:04:45 14/02/2013 10:15:23

        0 00:10:38 6299179668 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MARCELO liga para MILTON e diz que este falou que tinha organizado lá em PIRES. MILTON diz que voltou atrás. MARCELO diz 
que f icou sabendo que o EDILBERTO sustou todos os cheques do homem. MILTON confirma e diz que não teve boa informação 
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do homem, então parece que fechou com o CHIQUINHO, da MS e parece que tem um "restinho" para pagar estoque. MILTON diz 
que foi essa a conversa que ficou sabendo. MARCELO fala que foi a ANDREA quem contou essa história, que o chamou para 
fazer um acordo, para voltar a fornecer lá. MILTON diz que a mulher dele, a PATRÍCIA, não quer de jeito nenhum, dizem que só 
vai pagar o que deve. MARCELO diz que isso é conversa f iada. MILTON repete que ouviu dizer que o CHIQUINHO, da MS, está no 
meio. MARCELO diz que o EDILBERTO tinha dado dez mil em dinheiro. MILTON confirma e diz que, por conta desses dez, vai 
"morder uma beiradinha", mas ainda não sabe.  MILTON diz que o advogado falou que vai, porque esses dez mil não devolvidos, 
mas não tem certeza, porque depois que assume não sabe. MILTON pergunta se os negócios de MARCELO deram certo. 
MARCELO diz que não e pergunta se passaram o emergencial para MILTON. MILTON diz que não e fala que acha que o 
VIVALDO e o assessor do deputado ganharam dinheiro em cima disso. MILTON diz que eles devem ter passado para a 
ESTOQUE, porque esta mandou uma proposta, mas não foi alta. MILTON continua dizendo que acha que eles devem ter vendido 
sem o RAULZINHO e sem o BORELE saber. MARCELO diz que o RAUL sabe, porque o ANDRÉ falou. MILTON diz que acha que 
quem pegou esse dinheiro, que vendeu lá, foram aqueles dois caras de quem ele havia falado. MARCELO diz que agora quer o 
dele de volta e que está no "pé dele" (de LÉO) e ele falou que vai organizar. MARCELO diz que falou que quer a máquina de 
volta, que foi ele quem pagou os cinquenta mil reais, e mais os trinta mil. MARCELO diz que falou que só quer isso e mais nada. 
MILTON diz que de todo jeito se ele pegasse o emergencial, MARCELO teria que "mexer o doce" para f icar no meio da história. 
MARCELO diz que não tem jeito, porque eles contratam emergencial por fora, porque o cara pega três empresas e coloca o 
preço que ele quiser. MARCELO diz que conhece o ANDRÉ. MILTON e MARCELO conversam sobre a negociação de Araguari. 
MILTON diz que, devido à indicação deles (de VIVALDO e do assessor do deputado),  eles queriam ganhar algo, mas como a 
prefeitura queria fazer tudo certo e pela situação da empresa não tinha como fazer nada, porque não ia jogar nada em cima, 
então não tinha como repassar. MILTON diz que falou a verdade para eles, mas, certamente, eles ouviram a proposta do ANDRÉ 
e fecharam com ele. 

COMENTÁRIO:

6296585352 14/02/2013 10:17:30 14/02/2013 10:18:20

        0 00:00:50 3492629128 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CLEBER pergunta a MARCELO se o homem saiu de lá. MARCELO responde que está tentando falar com ele, mas o celular está 
na caixa. MARCELO indaga como está lá. CLEBER diz que está quieto. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6296585352 14/02/2013 10:19:09 14/02/2013 10:23:40

        0 00:04:31 98036949 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

JÚNIOR diz que este na empresa, mas como MARCELO não estava lá, foi embora, pois tinha que pegar um documento no Palácio. 
JÚNIOR pergunta por ADIR. MARCELO diz que está tentando falar com ele. JÚNIOR diz que o ADIR ligou para ele para saber onde 
estava. JÚNIOR diz que respondeu que ia levar a NEIBA no TCM e no Dr. RICARDO e que depois, eles precisavam sentar e 
conversar, mas agora o ADIR não atende o telefone. JÚNIOR reclama do pessoal de Mineiros, que não quer pagar mil e 
quatrocentos reais, diz que o dinheiro dele é sagrado, que enfrenta rodovia. JÚNIOR diz que, ontem, à tarde deu uma cochilada 
na estrada com a NEIBA do lado. JÚNIOR reclama que o pessoal está enrolando para pagar e diz que eles não dão conta de 
mexer com o negócio do cartão e que é para arrumar outras pessoas. MARCELO diz que tem uma pessoa mexendo em 
Uberlândia. JÚNIOR diz que tem que conversar com MARCELO sobre o negócio do "GILBERTIM", do BNDES, e fala para colocar o 
EDUARDO e o ADIR no meio, porque o do "GILBERTIM" vai dar um milhão e duzentos para cada um. JÚNIOR diz para tirar o 
GAÚCHO do meio, até porque não podem tirar o JUESLEY, porque o negócio é do GILBERTO. MARCELO reclama que, ontem, 
para arrumar oito mil reais para o EDUARDO vir teve que andar muito. JÚNIOR diz que quer sentar com MARCELO e ADIR para 
entender o negócio de Uberlândia, porque MARCELO disse que só estava faltando os documentos (balanço) e os cheques. 
MARCELO explica que o problema de Uberlândia foi que tinha quatro cheques que voltaram e ele correu atrás para resolver, 
porém a baixa demora três dias úteis e falou com o EDUARDO e este disse que estava descendo. A ligação falha e MARCELO 
diz que, quando JÚNIOR chegar, ele explica direito. 

COMENTÁRIO:

6296585352 14/02/2013 10:40:29 14/02/2013 10:41:47

        0 00:01:18 6299076983 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MARCELO liga para HNI (parece ser ADIR) e pergunta se ele foi na CÁSSIA. HNI diz que vai lá às 14 horas. MARCELO indaga se 
HNI vai ao escritório, porque o JUNINHO disse que HNI estava chegando lá. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6296585352 14/02/2013 10:42:05 14/02/2013 10:52:19

        0 00:10:14 6481170905 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MARCELO liga para CRISTIAN e diz que está precisando falar com o ARIOVALDO. CRISTIAN diz que vai ao escritório de 
ARIOVALDO e liga para MARCELO falar com ele. MARCELO diz que quer resolver numa boa, pois acabou de desentender com o 
ANDRADE. CRISTIAN diz que a situação que o CINTRA está, este vai sair mal. CRISTIAN diz que o "véio" (ANDRADE) está agindo 
de má fé. CRISTIAN reclama que o CABECINHA (JÚNIOR) invocou contra ele, por causa de uma parceria que não é dele e explica 
que o irmão dele (de CRISTIAN) conseguiu umas vagas de carro na prefeitura, mas como este não tem f irma, usou o CNPJ de 
CRISTIAN, e CABECINHA reclamou por isso e está cobrando-o. MARCELO defende JÚNIOR, fala de dinheiro que este emprestou 

23/09/2013 11:52:14 145



MARCELO MACHADO MAIA
àquele.

COMENTÁRIO:

6296585352 14/02/2013 11:28:44 14/02/2013 11:30:25

        0 00:01:41 6296980028 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

SANDRO liga para MARCELO e pergunta se este está na empresa. MARCELO diz que está resolvendo um negócio com um 
deputado federal. SANDRO indaga se pode passar na empresa para pegar o contrato e o cheque. MARCELO diz que ainda não 
conseguiu o cheque e pergunta qual o prazo que SANDRO pode dar. ESTE confirma que o prazo pode ser 30, 60 e 90. 
MARCELO diz que vai tentar falar com um amigo para emprestar o cheque. SANDRO pergunta pelo contrato. MARCELO diz que já 
foi atrás DELE (outro pessoa), mas não está encontrando-o. SANDRO pede o endereço deste. MARCELO diz que não sabe onde 
ELE mora, mas que vai tentar localizá-lo. 

COMENTÁRIO:

6296585352 14/02/2013 12:06:22 14/02/2013 12:13:44

        0 00:07:22 7998378906 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDUARDO liga para MARCELO e diz que os cheques que ele levou no cara, este não quis trocar, porque é conta nova. 
MARCELO comenta sobre a conversa com VANDERLAN em que este disse que ia pegar a custódia dele para pagar os cheques 
da namorada daquele. Conversam sobre a possibilidade de conseguir folhas de cheque com terceiros. MARCELO pergunta se 
EDUARDO falou com o pessoal e se está tudo tranquilo. EDUARDO confirma. MARCELO fala da importância da vinda daquele, 
pois a credibilidade é maior. MARCELO diz que organizou a situação e é só chegar com a documentação e passar. EDUARDO 
reclama de ir ao LOCATELI. MARCELO diz que eles vão até lá para pegar o "cascalho" e que vai se certificar antes de eles irem. 
MARCELO diz que conseguiu as passagens aéreas com um cara que devia dois mil reais a ele, mas de todo jeito, EDUARDO tem 
que ir na camionete para fazer a vistoria. EDUARDO diz que pode ir de avião e, em outra oportunidade, vai de camionete. 
MARCELO diz que se for de avião é mais rápido e ele vai buscá-lo (no I-30) em Brasília, eles fazem um giro lá, EDUARDO pega a 
documentação e eles vão para Uberlândia. 

COMENTÁRIO:

6296585352 14/02/2013 12:32:36 14/02/2013 12:34:15

        0 00:01:39 6298036949 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

HNI liga para MARCELO e pergunta se este marcou com eles. MARCELO diz que sim, que marcou para as 13 horas. MARCELO 
diz que falou com o EDUARDO e precisa conversar com HNI. Diz, também, que precisa daquela passagem aérea do ADIR, porque 
ele ( EDUARDO ?) não conseguiu descontar os documentos que mandou. Os interlocutores combinam de se encontrarem às 13 
horas. 

COMENTÁRIO:

6296585352 14/02/2013 12:50:57 14/02/2013 12:55:14

        0 00:04:17 3491903213 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MARCELO fala para CLEBER que conversou com o EDUARDO e este disse que virá. Diz que EDUARDO falou que está tudo 
organizado. CLEBER pergunta se já "pôs limite no trem já". MARCELO diz que, quando EDUARDO falou que está tudo arrumado, é 
porque está tudo certo. MARCELO comenta que EDUARDO não conseguiu descontar os cheques. MARCELO diz que, quando 
EDUARDO chegar, vai buscá-lo em Brasília, então EDUARDO pega a documentação e, depois, eles vão para Uberlândia. 
MARCELO diz que com o papel na mão, eles arrumam dinheiro. 

COMENTÁRIO:

6296585352 14/02/2013 13:14:52 14/02/2013 13:24:35

        0 00:09:43 3432421275 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MARCELO comenta com MIRLENE sobre a conversa que teve com EDUARDO, em que este não conseguiu descontar os cheques 
pelo fato de a conta ser recente (estes cheques são de CLÁUDIO, provavelmente cônjuge ou companheiro de MIRLENE) e 
acerca da ida deste para resolverem a situação em Uberlândia. MARCELO diz que VANDERLAN, da Interlagos, ligou e disse que 
ia ajudá-lo: pediu três cheques para reparcelar a dívida. 

COMENTÁRIO:

6296585352 14/02/2013 18:01:59 14/02/2013 18:04:09

        0 00:02:10 6499442859 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MARIA pede para MARCELO ligar no SOAIL da STAR, para agendar uma visita para ela. MARCELO fala para ir visitar a empresa 
do MILTON e do VANDERLEI, porque estes são corretos e compram luvas cirúrgicas.MARCELO informa o telefone da Ideal: 3093-
3410.

COMENTÁRIO:

6296585352 14/02/2013 22:04:26 14/02/2013 22:05:02

        0 00:00:36 6299597253 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO pergunta se o HNI recebeu a mensagem. HNI diz que não viu. MARCELO diz que vai ser às cinco e meia.

COMENTÁRIO:

6296585352 15/02/2013 09:08:15 15/02/2013 09:14:00

        0 00:05:45 6299076983 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO conversa com ADIR sobre assunto pessoal. Falam sobre passagem de EDUARDO entre Aracajú e Brasília. MARCELO 
comenta que o CARLOS esteve em Goiânia ontem e disse que tem dois lugares para passar em Minas, que parece que em 
Mineiros já está liberado, que o menino já está indo lá para passar. ADIR diz que está com uma situação interessante. MARCELO 
fala que o JÚNIOR comentou. ADIR fala que dá para ir em prefeitura. MARCELO diz que ADIR pode mexer os pauzinhos que ele 
vai arrumar o dinheiro para pagar. MARCELO pergunta se pegaram os trem do DOUGLAS. ADIR diz que assinou, que vai o levar 
para tirar aquele negócio da prefeitura, que as meninas pagaram a guia. MARCELO fala que o JÚNIOR comentou que o ADIR está 
cismado de fazer aquele negócio. ADIR fala que está cismado, que o porquê tem que ser dito pessoalmente. Que esse negócio 
vai f icar para semana que vem. MARCELO comenta que CARLOS falou que vai encontrar MARCELO em Brasília. MARCELO pede 
para ADIR ligar para CARLOS e falar que MARCELO está em Brasília só o esperando para ir para Minas.

COMENTÁRIO:

6296585352 15/02/2013 09:24:42 15/02/2013 09:26:27

        0 00:01:45 6196571953 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO pega endereço com CARLOS para chegar no escritório deste em Brasília. CARLOS fala para MARCELO pegar a 23, 
que passado o 1º bloco da torre, no segundo tem o banco do Brasil, que é em cima do banco do Brasil, que o  1º andar todinho.

COMENTÁRIO:

6296585352 15/02/2013 09:28:02 15/02/2013 09:31:06

        0 00:03:04 6298036949 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO conversa com JUNINHO e fala que o CARLOS deu o endereço do escritório dele em Brasília para esperá-lo lá. 
JUNINHO fala para MARCELO fazer por lá, que aí descontando imposto dá mais ou menos 1 milhão, que 50% dividido por 5 dá 
100 para cada um. MARCELO comenta que falou com o ADIR. JUNINHO diz que o FRANCISCO interessou naquele negócio.

COMENTÁRIO:

6296585352 15/02/2013 15:41:28 15/02/2013 15:42:26

        0 00:00:58 6298036949 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JUNINHO fala para MARCELO que passou a TED. MARCELO fala que não chegou nada. JUNINHO diz que passou R$ 2.950,00.

COMENTÁRIO:

6296585352 15/02/2013 16:01:14 15/02/2013 16:04:09

        0 00:02:55 6298036949 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JUNINHO fala que na verdade fez foi DOC, por isso ainda não caiu na conta de MARCELO. Este fala que não tem dinheiro e está 
na estrada longe de Corumbaíba. MARCELO pede para JUNINHO transferir R$ 150,00 para a conta da VANESSA, que não tem 
um real para ir embora. JUNINHO fica de ligar depois.

COMENTÁRIO:

6296585352 15/02/2013 16:16:35 15/02/2013 16:22:17

        0 00:05:42 6799679870 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RUBENS pergunta o quê virou o negócio. MARCELO diz que falou para o RUBENS que tocava o projeto dele sem pegar um 
centavo dele, mas como o montante de RUBENS já estava organizado, o valor foi muito alto, que vendeu uma BMW para pagar, 
que foi R$ 50.000,00, mas que faltou R$ 150.000,00, que não tinha esse dinheiro, que o GILBERTO ligou e falou que o RUBENS 
também não tinha o dinheiro. MARCELO fala que já esquematizou para dar um jeito de levantar essa grana na semana que vem, 
que pagando, é menos de 10 dias para RUBENS estar assinando os documentos. MARCELO explica que o que emperrou o 
negócio foi a falta dos R$ 150.000,00. Comenta que o EDUARDO está chegando, que vão descer para Minas para resolver isso.  
Que segunda ou terça vai lá e quer dar uma palavrinha com RUBENS para f inalizar isso. RUBENS diz que quer sentir segurança, 
pois não pode f icar segurando o produtor. MARCELO pede para RUBENS fazer transferência de R$ 150,00 por este ter conta no 
itaú, mas RUBENS não pode fazer pois não está na cidade.
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COMENTÁRIO:

6296585352 16/02/2013 08:52:29 16/02/2013 08:54:48

        0 00:02:19 6299076983 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

HNI (ABÍLIO) liga para MARCELO e diz que o EDMAR ligou e disse que o menino da empresa de MINAS chegou. HNI diz que mais 
tarde vai encontrar com ele. HNI pergunta por EDUARDO, "véio" e JÚNIOR. MARCELO responde está em Brasília, está "como 
sempre para não perder o costume" e está em Mineiros desde  ontem, respectivamente. MARCELO fala para conversarem na 
segunda-feira e diz que esse negócio, que está com HNI, da AIDIMIS (?) é "interessantíssimo".

COMENTÁRIO:

6296585352 18/02/2013 07:56:09 18/02/2013 07:59:38

        0 00:03:29 6299076983 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MARCELO fala para ADIR que hoje, pela manhã, o "véio CARLOS" já esteve no escritório dele. Que ligou para CARLOS e este 
nem toca no que fez com ele na sexta-feira, em Brasília: que o deixou "igual bobo" esperando-o. Que ligou para CARLOS e disse 
que ele, o JÚNIOR e o ADIR queriam conversar com ele. Que o CARLOS perguntou se ele passou aquele negócio de dois e 
oitenta, ao que ele, ALVO, confirmou. Que foi ao endereço do suposto escritório de SR. CARLOS, em Brasília, e que não 
consegue localizar e que ele não atende mais o telefone. - FALHA NA LIGAÇÃO - MARCELO fala que com o CARLOS não vai 
virar nada. ADIR diz que estava conversando com o EDMAR e este também contou alguns casos dele. MARCELO diz que eles 
têm que pegar os "trem" e tocar e dar jeito "nesses trem". MARCELO pergunta se ADIR está indo para lá, pois o JÚNIOR também 
vai e eles precisam conversar acerca daquela empresa, porque tem um negócio bom para eles, que acha que vai virar uma 
"grana rapidão". 

COMENTÁRIO:

6296585352 18/02/2013 08:12:59 18/02/2013 08:18:19

        0 00:05:20 6298036949 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO

JÚNIOR liga para MARCELO, diz que ainda está em Mineiros, que tem muita coisa para contar a este e que já vai sair para 
Goiânia. MARCELO diz que, talvez, quando JÚNIOR chegar ele não esteja mais em Goiânia, pois vai buscar o EDUARDO. 
MARCELO comenta sobre o DR. CARLOS e pede para JÚNIOR entrar em contato com ele e "dar um esfrega nele". MARCELO 
reclama que foi a Brasília, mas não conseguiu localizar o escritório de CARLOS e este não atendia suas ligações. MARCELO diz 
que, depois que pegar o EDUARDO, vai para Uberlândia. JÚNIOR diz que, então, não vai para Goiânia, pois estava indo no carro 
dele para eles (MARCELO, ADIR e ele, JÚNIOR) sentarem e virem aquele negócio deles. MARCELO fala para esperar a posição 
do ADIR para saber o que vai virar o negócio do lote, porque esse é o mais interessante, pois vendem o carro, mas em 
compensação têm um terreno que vale dois milhões, um milhão e pouco para cada um. JÚNIOR pergunta quanto tempo MARCELO 
vai f icar em Uberlândia. ESTE diz que não, mas vai f icar o tempo necessário.

COMENTÁRIO:

6296585352 18/02/2013 09:23:35 18/02/2013 09:25:25

        0 00:01:50 6196571953 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MARCELO informa a DR. CARLOS o CNPJ: 04.699.139/0001-26. ESTE pergunta quando vai ficar pronto. MARCELO diz que já 
está tudo pronto: o de Mineiros e o de Araguari. CARLOS intervém e diz que o de MINEIROS não está pronto e pede o CGC. 
MARCELO diz que vai ligar lá e pegar o número. CARLOS diz que vai passar lá para conversarem pessoalmente, mas pede a 
MARCELO informar o CGC antes para consultar se já passou.

COMENTÁRIO:

6296585352 18/02/2013 09:27:09 18/02/2013 09:31:36

        0 00:04:27 3488868410 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MARCELO liga para GERSON e conversam sobre a dívida entre este, CLEBER e DAVID. MARCELO diz que tem reunião às, 10 
horas, em Uberlândia, "com o GILMAR, a mulher dele marcou lá com o EDUARDO, pra nós, do lixo", entretanto, ele, alvo, diz que 
não pode comparecer.

COMENTÁRIO:

6296585352 18/02/2013 10:04:59 18/02/2013 10:06:03

        0 00:01:04 78157552 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:
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MARCELO fala para RENATO que está esperando a ligação deste desde janeiro. RENATO diz que precisa de MARCELO na 
oficina e explica a localização: no final da T-63, depois da lombada eletrônica, depois da Casa do Marceneiro, do lado esquerdo, 
em frente a um ponto de ônibus, tem um galpão. RENATO diz que lá o MARCELO vai ver duas ferraris, um porsche e o AUDI dele. 

COMENTÁRIO:

6296585352 18/02/2013 10:11:15 18/02/2013 10:23:15

        0 00:12:00 3432421275 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MARCELO reclama de GERSON para a MIRLENE. MARCELO pede para MIRLENE entrar em contato com EDUARDO e pedir a este 
para ligar para aquele. Informa os telefone de EDUARDO: 9837-8906 / 9138-2958.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6296585352 18/02/2013 14:27:08 18/02/2013 14:31:53

        0 00:04:45 0800620196 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

ADIR, usando o telefone alvo, liga na Central de Atendimento da CELG. ADIR informa a unidade consumidora: 10829489; nome do 
titular: SIRLENE APARECIDA DA SILVA VIEIRA; endereço: Rua 305, nº 173, qd. H, lt. 10.
ADIR ROBERTO DE SOUSA, RG nº 3807317 

 * Este endereço pode ser o do escritório de MARCELO, pois em ligações anteriores, este reclama que sua energia foi cortada. 

COMENTÁRIO:

6296585352 19/02/2013 12:38:07 19/02/2013 12:42:06

        0 00:03:59 3491903213 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO conversa com CLEBINHO sobre marcar reunião. MARCELO fala que pode marcar, que ele vai estar lá, o EDUARDO 
também. MARCELO diz que está saindo de Corumbaíba para ir em Araguari. MARCELO fala que pediu um prazo para MNI. 
MARCELO fala que conversou com o JEFERSON, que queria sentar hoje com CLEBINHO e JEFERSON para conversar, que 
questionou JEFERSON sobre o cheque de R$ 6.000,00. Que ele falou que tinha que cobrir o cheque do CLEBINHO. MARCELO diz 
que tem que colocar na ponta do lápis o quê cada um está devendo para o outro. Falam sobre cheques emprestados que não 
estão sendo cobertos. 

COMENTÁRIO:

6296585352 19/02/2013 12:43:36 19/02/2013 12:45:44

        0 00:02:08 3491903213 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: BABINHA (CLEBINHO) fala para MARCELO dar um pulo em Uberlândia quando ele chegar em Araguari, para irem lá no cara, 
porque senão vão perder o trem o cara não faz mais. MARCELO fala que chegando em Araguari, vai direto para Uberlândia, que 
aí BABINHA volta com ele para sentarem com o JEFERSON e bater um ponto f inal nesta história. Falam sobre empréstimo de folha 
de cheque.

COMENTÁRIO:

6296585352 20/02/2013 18:17:08 20/02/2013 18:19:37

        0 00:02:29 6299179668 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO conversa com MILTON sobre assunto pessoal. MARCELO comenta que acabou de sair de Araguari, que estava com o 
VANDERLAN e o (VIVALDO?), que deu um "esfrega" neles. MILTON fala que a "estoque" deve ter entregado o emergencial lá. 
MARCELO diz que não entregaram. MILTON diz que não acredita, pois a menina falou que estava faltando medicamento. 
MARCELO fala que amanhã vai ver. MILTON fala que provavelmente eles estão comprando até R$ 8.000,00. MARCELO fala que 
na sexta vai para Corumbaíba. 

COMENTÁRIO:

6296585352 20/02/2013 19:40:13 20/02/2013 19:41:52

        0 00:01:39 6499255751 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JONATAN conversa com MARCELO sobre carona para Corumbaíba na sexta-feira. MARCELO fala para JONATAN pegar o eixo 
da Anhanguera até a Praça da Bíblia, que do ponto de ônibus segue reto, na segunda esquina, virou à esquerda, chegou na 
casa de MARCELO. JONATAN diz que vai ligar para MARCELO quando chegar na Praça da Bíblia.

COMENTÁRIO:

6296585352 25/02/2013 17:47:45 25/02/2013 17:49:45

        0 00:02:00 6296497977 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO diz que f icou sabendo que GERALDO esteve no escritório. Que está em Minas, que se não terminar um negócio lá, 
não consegue receber. GERALDO diz que nem está ligando para MARCELO para ver se não entram em atrito, mas que 
MARCELO some. MARCELO combina de encontrar GERALDO no dia seguinte. MARCELO fica de passar o seu telefone de Minas 
por mensagem para GERALDO.
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COMENTÁRIO:

6296585352 25/02/2013 17:59:28 25/02/2013 18:00:37

        0 00:01:09 6285213884 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TIAGO fala para MARCELO que chegou em sua casa uma carta do Ministério Público, que é negócio de Mineiros, que é para ele 
comparecer amanhã no Ministério Público, que queria saber o quê significa isso. MARCELO diz que todas as empresas que 
estavam envolvidas com ele lá, eles estão chamando para ver quem administrava a empresa que ele estava.  MARCELO fala que 
TIAGO não precisa ir, que o ELIVELTON já contornou isso, que jogou para segunda-feira. 

COMENTÁRIO:

6296585352 25/02/2013 18:42:31 25/02/2013 18:54:53

        0 00:12:22 6239991430 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JÚNIOR diz que não conseguiu mandar o "negócio" pelo ônibus em razão da f iscalização da AGR. MARCELO diz que chegou 
para o TIAGO, pois este estava no contrato primitivo. JÚNIOR diz que  o TIAGO que assinava pela ADERCON  junto com o "LELE". 
 JÚNIOR diz que ligou  para a "mulher" e disse que sua mãe não poderia comparecer e que a mulher disse que não tinha problema 
e que o juiz ou promotor só queriam ouví-la e disse que se precisarem  de ouvir  a mãe do JÚNIOR  vão ligar novamente e pelo 
jeito não é pessoa importante neste inquérito. JÚNIOR diz que querem ouvir a KÁTIA  e o GABRIEL. MARCELO diz que  isso tudo 
é por causo do GERALDO. JÚNIOR  diz que  a LOISE (?) falou que a pessoa da polícia federal que entregou  a intimação para o 
MARCELO esteve no GERALDO, na chácara do MARCELO e que  o rapaz da Polícia Federal falou na parati azul e que tinha todos 
telefones   do MARCELO  e que o policial estava  atrás do MARCELO e JÚNIOR.  MARCELO diz que  o que  a questão não é eles 
e que vai falar  que quem coordenava toda operação era ele, MARCELO. Este fala, ainda,  que vai f icar dois anos sem mexer  
com prefeitura  e vai enfrentar o processo e o que  pode acarretar é  que o MARCELO seja ordenado devolver o dinheiro. 
MARCELO diz que tem uma reunião com o EDILBERTO antes de este viajar.  JÚNIOR diz que não conseguiu falar com o VALDEIR  
no telefone 98195084. MARCELO diz que fala direto com o VALDEIR.  MARCELO diz que o que tem que fazer, em caráter de 
urgência, e que a documentação que está no escritório tem que dar sumiço  sem  deixar nenhum vestígio, pois vai comprar um 
briga  que o JUNIOR não imagina o tamanho. MARCELO diz que  chegando um mandado de prisão pra ele que não pagar. 
MARCELO diz que o dinheiro dele está saindo e que não está preocupado e quando sair o dinheiro vai sair  e só volta quando 
abafar. MARCELO diz que  o que não deixar  é documento nenhum dentro do escritório, que é para colocar na carretinha e jogar 
fora, não deixar  vestígio nenhum e é para embalar e que ele, MARCELO, vai com um carro maior  pega tudo embalado para jogar 
fora, botar fogo. JUNIOR pergunta se o MARCELO falou com o GERSON  sobre o negócio da camionete. MARCELO diz que o 
cara está esperando e que não está mexendo com o GERSON. MARCELO diz que  a primeira providência e resolver os 
problemas da  RENATA. MARCELO diz que tem que tomar muito cuidado e  esperar esse dinheiro  do ADIR sair e abafar o caso e 
que precisa f icar longe dai,  pois pode gerar mais problema. MARCELO diz que  o Ministério Público está chamando pessoas que  
ele conhece e pode orientar, mas  se começar achar pessoas que ele não conhece  e não pode orientar, como pessoas da 
gráfica etc.  MARCELO diz que  se não o acharem que o inquérito vai f icar parado, e todos sabem que para achá-lo, MARCELO, 
é só ir  à Corumbaíba. MARCELO  diz que os tranqueiras, como GERALDO, é que tem que tirar do encalce. MARCELO diz que  
tem que ligar para o ERIVELTO e perguntar  se este ligou. MARCELO  orienta  ao JÚNIOR para tomar cuidado com que fala no 
telefone.

COMENTÁRIO:

6296585352 25/02/2013 18:42:42 25/02/2013 18:54:53

        0 00:12:11 6239991430 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JÚNIOR diz que não conseguiu mandar o "negócio" pelo ônibus em razão da f iscalização da AGR. MARCELO diz que chegou 
para o TIAGO, pois este estava no contrato primitivo. JÚNIOR diz que  oo TIAGO que assinava pela ADERCON  junto com o 
"LELE".  JÚNIOR diz que ligou  para a "mulher" e disse que sua mãe não poderia compracer e que a mulher disse que não tinha 
problema e que o juiz ou promotor só queriam ouví-la e disse que se precisarem  de ouvir  a mãe do JÚNIOR  vão ligar novamente 
e pelo jeito não é pessoa importante neste inquérito. JÚNIOR diz que querem ouvir a KÁTIA  e o GABRIEL. MARCELO diz que  isso 
tudo é por causo do GERALDO. JÚNIOR  diz que  a LOISE (?) falou que a pessoa da polícia federal que entregou  a intimação 
para o MARCELO esteve no GERALDO, na chácara do MARCELO e que  o rapaz da Polícia Federal falou na parati azul e que 
tinha todos telefones   do MARCELO  e que o policial estava  atrás do MARCELO e JÚNIOR.  MARCELO diz que  o que  a questão 
não é eles e que vai falar  que quem coordenava toda operação era ele, MARCELO. Este fala, ainda,  que vai f icar dois anos sem 
mexer  com prefeitura  e vai enfrentar o processo e o que  pode acarretar é  que o MARCELO seja ordenado devolver o dinheiro. 
MARCELO diz que tem uma reunião com o EDILBERTO antes deste viajar.  JÚNIOR diz que não conseguiu falar com o VALDEIR  
no telefone 98195084. MARCELO diz que fala direto com o VALDEIR.  MARCELO diz que o que tem que fazer, em caráter de 
urgência, e que a documentação que está no escritório tem que dar sumiço  sem  deixar nenhum vestígio, pois vai comprar um 
briga  que o JUNIOR não imagina o tamanho. MARCELO diz que  chegando um mandado de prisão pra ele que não pagar. 
MARCELO diz que o dinheiro dele está saindo e que não está preocupado e quando sair o dinheiro vai sair  e só volta quando 
abafar. MARCELO diz que  o que não deixar  é documento nenhum dentro do escritório, que é para colocar na carretinha e jogar 
fora, não deixar  vestígio nenhum e é para embalar e que ele, MARCELO, vai com um carro maior  pega tudo embalado para jogar 
fora, botar fogo. JUNIOR pergunta se o MARCELO falou com o GERSON  sobre o negócio da camionete. MARCELO diz que o 
cara está esperando e que não está mexendo com o GERSON. MARCELO diz que  a primeira providência e resolver os 
problemas da  RENATA. MARCELO diz que tem que tomar muito cuidado e  esperar esse dinheiro  do ADIR sair e abafar o caso e 
que precisa f icar longe dai,  pois pode gerar mais problema. MARCELO diz que  o Ministério Público está chamando pessoas que  
ele conhece e pode orientar, mas  se começar char pessoas que ele não conhece  e não pode orientar, como pessoas da 
gráfica etc.  MARCELO diz que  se não o acharem que o inquérito vai f icar parado, e todos sabem que para achá-lo, MARCELO, 
é só ir  à Corumbaíba. MARCELO  diz que os tranqueiras, como GERALDO, é que tem que tirar do encalce. MARCELO diz que  
tem que ligar para o ERIVELTO e perguntar  se este ligou. MARCELO  orienta  ao JÚNIOR para tomar cuidado com que fala no 
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telefone.

COMENTÁRIO:

6296585352 25/02/2013 19:13:32 25/02/2013 19:21:56

        0 00:08:24 6298036949 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JUNINHO diz para MARCELO que não gosta de falar com ninguém que tenha o telefone rastreado pela Polícia Federal, que aquela 
hora estava com a NEIBA e não podia falar nada. MARCELO comenta que hoje chegou umas dez intimações da Promotoria das 
empresas em Mineiros, tudo para 10 hs. Que aí o povo liga é para ele, que ele é que estava na frente do trem. JUNINHO comenta 
que a NEIBA e outros foram intimados por causa do superfaturamento de combustível. JUNINHO diz que foi no Dr. ANDRADE 
entregar o documento do CELSO para ele. MARCELO comenta que até a mãe do JÚNIOR foi chamada, que o JÚNIOR figurava no 
contrato social, mas que era menor na época, que quem respondia era a mãe. JUNINHO fala que o GILBERTO ligou e disse para 
ele que amanhã ou depois o f inanciamento será liberado. Que comentou que o negócio da empresa do MARCELO lá em 
Uberlândia tem que sair para dar suporte nos negócios. MARCELO diz que conversou com o JÚNIOR hoje e este disse que está 
achando uma "cachorrado" o quê esse povo está fazendo com ele, sendo que MARCELO os ajudou muito, que estão o taxando 
como bandido, que não fez nada disso, que quem mais ajudou a NEIBA foi ele (MARCELO), que conversou com o seu advogado 
hoje e este falou para ele (MARCELO) que é para ele pegar o dinheiro que tem a receber (seiscentos e tantos mil), paga as 
contas, vai descansar uns 30 dias e deixa a poeira abaixar. JUNINHO diz que amanhã cedo vai levantar, vai na SEMARH, que vai 
dar uma passada lá no escritório, que é pertinho. Que dando certo ou não amanhã, queria que MARCELO fosse para lá (Goiânia), 
para MARCELO tomar pé da situação, para eles tirarem cópia de tudo. MARCELO fala que de um jeito ou de outro ele vai. 
MARCELO acha que o negócio do ADIR é certo, pois este comprou um i30 para pagar com esse dinheiro que vai sair. JUNINHO 
fala que ADIR não o atende. MARCELO diz que depois das 6 hs o ADIR não atende o telefone, pois a mulher dele não sabe de 
seus negócios.

MÁRCIO FRANKLIN PORTELA MOURÃO

COMENTÁRIO:

6284223606 15/05/2013 09:30:14 15/05/2013 09:31:53

        0 00:01:39 1129776255 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CIDA (de URUAÇU) diz a JÔ que no dia 18/04 foi efetuado depósito para orçamento para envio de "conectivo?". JÔ diz que não 
recebeu o comprovante. CIDA fala que reencaminhará. 

COMENTÁRIO:

6184223606 19/05/2013 17:52:53 19/05/2013 17:53:16

        0 00:00:23 6184161286 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI (DIONE?) conversa com seu pai sobre assunto pessoal.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6184223606 20/05/2013 08:34:58 20/05/2013 08:35:59

        0 00:01:01 6184413196 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI pergunta a HNI2 se hoje vai dar certo. HNI2 diz que vai ver, que a hora que alguém sair vai resolver esse negócio para HNI, 
que este pode ligar depois do almoço. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6184223606 20/05/2013 08:48:37 20/05/2013 08:50:03

        0 00:01:26 6184161286 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta se HNI2 pegou seu carregador em cima da mesa. HNI2 diz que usou um lá, mas que não pegou, que seu aparelho é 
LG, que já tinha um carregador lá na tomada da cozinha. HNI diz que não achou o carregador. HNI2 fala que nem tirou da tomada, 
que vai ligar para GABRIELA para ver se ela pegou. 

COMENTÁRIO:

6184223606 20/05/2013 08:52:28 20/05/2013 08:53:28

        0 00:01:00 6184161286 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI2 fala para HNI que ela (GABRIELA) tirou da tomada e deixou o carregador em cima da mesa. HNI diz que tinha um carregador 
em cima da mesa, mas que não é o seu. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6184223606 20/05/2013 10:18:17 20/05/2013 10:20:55

        0 00:02:38 6184692769 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI2 fala para HNI (MÁRCIO?) que aquele cheque vai voltar. HNI pergunta se foi depositado. HNI2 diz que não conseguiu receber 
lá. HNI acha que ainda não foi depositado, que o velho deve estar segurando ainda, que inclusive vai ligar para ele hoje. HNI2 fala 
que não recebeu ainda, que está esperando o cara o chamar para fechar as notas da "droga...?" para receber lá. HNI pergunta a 
previsão do dia. HNI2 acha que até sexta-feira, que a prestação do carro e o IPVA estão atrasados. HNI2 pergunta se HNI tem 
"ringa?" simples, "ringa?" com lactado, óleo de 500, soro f isiológico de 100ml e "equipo?".  HNI fala para HNI2 ligar para ele 11 e 
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meia.  

COMENTÁRIO:

6184223606 20/05/2013 10:38:32 20/05/2013 10:39:20

        0 00:00:48 6184692769 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI2 pergunta a HNI (MÁRCIO?) se eles só usam filme da Kodak. Este confirma e diz que o revelador pode ser de outra marca.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6184223606 20/05/2013 11:17:15 20/05/2013 11:19:22

        0 00:02:07 6285589212 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta se MÁRCIO está hoje na prefeitura. MÁRCIO diz que sim. VANDERLEI pergunta se ele olhou aquele negócio 
das 130... MÁRCIO fala que olhou, mas que não vai dar certo, que lá só tem aquela que VANDERLEI mandou, que está pouco 
demais. VANDERLEI pergunta se da quantidade que tem lá não da para tirar umas 130. MÁRCIO diz que não. VANDERELEI 
pergunta se tem alguma ambulância de lá vindo para Goiânia, que aí ele mandaria pela ambulância. MÁRCIO diz que VANDERLEI 
vai ter que ligar na Secretaria, que pode ver com a ROBERTA ou com a SIRLEI. VANDERLEI diz que não compensa ele ir lá só 
para levar a atadura, que seria prejuízo para ele. MÁRCIO fala para mandar por eles, que toda semana vai gente para Goiânia. 
MÁRCIO fala que qualquer coisa lá eles vão fazer um negócio e mandar para VANDERLEI para ver se este interessa. 
VANDERLEI fala para MÁRCIO fazer uma relação e mandar. MÁRCIO diz que vai fazer uma relação com as quantidades, que se 
VANDERLEI interessar vai deixar separado para qualquer dia ele buscar. 

COMENTÁRIO:

6184223606 20/05/2013 12:51:33 20/05/2013 12:55:28

        0 00:03:55 6184692769 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI comenta com o MÁRCIO que tem que ver o negócio de um cheque. MÁRCIO salienta que irá pedir sua esposa para ligar e ver 
se ele está com o cheque em mãos. MÁRCIO entende que o portador do cheque não deve ter depositado, pois foi pedido isso. 
HNI pergunta ao MÁRCIO se o material chegou lá. MÁRCIO pergunta pela quantidade. HNI responde que é pouca coisa, é só para 
ele passar o final de semana no OCIDENTAL. HNI enumera o que precisa: soro fisiológico de 500 - uma caixa. MÁRCIO responde 
que não tem. HNI: soro de 100 - uma caixa; MÁRCIO concorda em arrumar. HNI: "soro rindecomactato" - uma caixa, soro simples: 
uma caixa; soro glicosado: uma caixa de 500; "mecametatoza injetável" - uma caixa de 4mg; compressa de gás: uns cinco 
pacotes; cloreto de potássio: uma caixa de 15%; luva média; "equipo": uma caixa... MÁRCIO responde: que olhará em relação ao 
mecametazona; cloreto de potássio não tem certeza; luva média não tem, não chegou. MÁRCIO avisa ao HNI que a JOSY ligou lá 
e o homem depositou, mas ele vai segurar lá. MÁRCIO salienta: até sexta-feira. HNI se compromete a pagar o juro. MÁRCIO f ica 
de arrumar a mercadoria solicitada amanhã cedo...

COMENTÁRIO:

6184223606 20/05/2013 14:48:36 20/05/2013 14:49:07

        0 00:00:31 6184413196 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta ao MÁRCIO se deu certo. MÁRCIO responde que não e que mais tarde liga. 

COMENTÁRIO:

6184223606 21/05/2013 16:54:07 21/05/2013 16:54:52

        0 00:00:45 6185667341 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI (ISRAEL?) conversa com MÁRCIO e comenta que (ele ou alguém) não vai comparecer lá.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6184223606 22/05/2013 07:50:36 22/05/2013 07:52:19

        0 00:01:43 6185307099 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI pergunta MÁRCIO se chegou fluoxetina e clonazepam 12 ml. MÁRCIO diz não ter chegado, MÁRCIO diz que não, e, pergunta 
à mesma se ela estava precisando. MNI diz que é usuária dos medicamentos. MÁRCIO diz que irá verif icar se consegue arruma o 
clonazepam, pois o f luoxetina ele não tem. MÁRCIO diz não é certo que ele conseguirá, ele irá na clínica, no caps? que eles 
costumam guardar um pouco, se conseguir ele cederá para a mesma. 

COMENTÁRIO:

6184223606 22/05/2013 11:44:12 22/05/2013 11:46:19

        0 00:02:07 6185667341 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ISRAEL fala a MÁRCIO que deu certo, que o DIEGO disse para eles passarem lá, que falou que sua tia não estava em casa, que 
sua tia disse para ele passar lá por volta das 6 horas. MÁRICO diz que mais tarde eles passam lá. ISRAEL ressalta que é para 
falar para alguém (DIEGO?) que pagou à vista, que nem é para se referir a valor, que o celular é o LG L5, que tem uma capinha e 
um cartão de memória. Falam sobre adaptador para o carro.
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COMENTÁRIO:

6184223606 23/05/2013 12:30:02 23/05/2013 12:30:31

        0 00:00:29 6133343148 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta a HNI1 (ISRAEL?) se ele tem disponível o remédio paracetamol. HNI (ISRAEL?) diz que tem de 500 mg. HNI diz que 
precisa de 10 cartelas. HNI1 (ISRAEL?) providenciará. 

COMENTÁRIO:

6184223606 23/05/2013 17:16:53 23/05/2013 17:17:55

        0 00:01:02

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI pergunta se MÁRCIO tem omeprazol. Este diz que não. MÁRCIO diz que vai olhar em sua casa, mas acha que não tem. HNI 
diz que vai olhar na farmácia.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6184223606 24/05/2013 09:11:52 24/05/2013 09:13:39

        0 00:01:47 6184692769 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta ao MÁRCIO se chegou DIPIRONA INJETÁVEL lá, pois necessita de umas mil ampolas. MÁRCIO responde que a 
quantia chegada foi pouca demais, é para uma semana só - não dará para arrumar nada. HNI salienta que irá resolver o negócio 
do rapaz lá. MÁRCIO pede que o dele também seja resolvido. HNI disse que depois levará o tucunaré dele. 

COMENTÁRIO:

6184223606 24/05/2013 15:09:13 24/05/2013 15:10:27

        0 00:01:14 6186559672 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: ELAINE (irmã de DUDU) diz que precisa de um remédio, que o nome é "tenosfican!". MARCIO diz que não tem, que a prefeitura 
não comprou nada ainda.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6184223606 24/05/2013 20:27:10 24/05/2013 20:29:43

        0 00:02:33 6185667341 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ISRAEL conversa com MÁRCIO sobre assunto pessoal. Falam sobre folgas e horas-extras. ISRAEL comenta que está no Gama, 
que amanhã tem que voltar. MÁRCIO diz que eles vão fazer o seguinte, que na hora que chegar o caminhão, eles já colocam a 
cota na Kombi e vão fazer os dois hospitais e deixa ele lá recebendo, que não vão esperar descer tudo não.

COMENTÁRIO:

6184223606 24/05/2013 20:29:58 24/05/2013 20:31:11

        0 00:01:13 6185667341 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ISRAEL diz que a ligação caiu. MÁRCIO fala que aí eles enchem a Kombi, que vão fazer a entrega do hospital de lá (Ingá?) e 
deixa alguém recebendo, que eles não podem receber tudo e fazer a entrega, porque senão eles vão perder a parte da manhã 
todinha. ISRAEL pergunta se do Ingá é para fazer também. MÁRCIO diz que com certeza. ISRAEL diz que a CONSUELO falou que 
era só para o Regional de Luziânia. MÁRCIO diz que se os mandar fazer o Ingá é melhor ainda. ISRAEL fala que 9:20 estará lá. 

COMENTÁRIO:

6184223606 25/05/2013 07:11:52 25/05/2013 07:13:43

        0 00:01:51 6185517650 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (ISRAEL?!) avisa ao MÁRCIO que o rapaz que está  pintando seu muro quer ir negociar com ele - pintura. HNI irá trabalhar 
hoje, pois chegará um carregamento de soro e ele necessita trabalhar hoje (sábado) para distribuir nos hospitais (estes estão 
sem soros)... HNI receberá por três dias por trabalhar no sábado.

COMENTÁRIO:

6184223606 28/05/2013 08:41:04 28/05/2013 08:42:08

        0 00:01:04 6184692769 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta ao MÁRCIO se este consegue três ou quatro frascos de "insulina nph" para ele levar para o pai. MÁRCIO responde 
que arruma de boa. HNI pergunta pela vacina. MÁRCIO salienta que verá hoje para ele. MÁRCIO assevera que as insulinas é 
certeza e, em relação à vacinas, fará uma ligações.

COMENTÁRIO:

6184223606 28/05/2013 11:28:31 28/05/2013 11:29:30

        0 00:00:59 6184692769 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta ao MÁRCIO se este está em casa. MÁRCIO responde que está deixando os funcionário lá. HNI pergunta se deu 
certo o negócio da insulina. MÁRCIO responde que sim em relação à insulina, já no tocante à vacina não. HNI salienta que está 
indo a casa de MÁRCIO buscar as insulinas. MÁRCIO esclarece que ele pode ir dentro de dez minutos.
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COMENTÁRIO:

6184223606 28/05/2013 11:38:34 28/05/2013 11:39:05

        0 00:00:31 SEM REGISTRO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI pergunta ao MÁRCIO se este já chegou em casa. MÁRCIO responde que não, contudo salienta que já está chegando.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6184223606 29/05/2013 09:30:21 29/05/2013 09:31:32

        0 00:01:11 6136213121 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI fala para MÁRCIO que estava precisando conversar com ele, para ele arrumar um negócio, que é aquele negócio que 
MÁRCIO falou que tinha chegado. MÁRCIO diz que por agora não vai dar, que só semana que vem. HNI fala que lá estava 
precisando. MÁRCIO pergunta quantas. HNI diz que duas. MÁRCIO diz que vai ver se arruma pelo menos  uma. HNI fala para 
MÁRCIO tentar conseguir duas. 

COMENTÁRIO:

6184223606 29/05/2013 11:03:01 29/05/2013 11:04:28

        0 00:01:27 6186399551 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MÁRCIO conversa com PAULÃO sobre assunto pessoal. Falam sobre pescaria. PAULÃO pergunta se MÁRCIO está tendo faixa. 
MÁRCIO confirma. PAULÃO pede para MÁRCIO arrumar as faixas e aquela pomada colagenage, que se tiver gases um 
pacotinho dá. MÁRCIO fala para PAULÃO ligar para lembrá-lo.

COMENTÁRIO:

6184223606 29/05/2013 16:50:40 29/05/2013 16:51:40

        0 00:01:00 6185307099 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: DÉBORA conversa com MÁRCIO sobre este ter conseguido o remédio. MÁRCIO fala que não, que apenas conseguiu a 
"fomicetina?". DÉBORA diz que vai a casa de MÁRCIO hoje.

TRANSCRIÇÃO:

MARCOS ROGER GARCIA REIS

COMENTÁRIO:

6292931307 13/02/2013 16:33:20 13/02/2013 16:34:28

        0 00:01:08 6492632007 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARQUINHO (de Cromínia) conversa com NEICRA e pergunta se este está em Pontalina. NEICRA diz que sim. MARQUINHO diz 
que precisavam conversar sobre o serviço de lá. Combinam de encontrar amanhã na prefeitura de Cromínia às 8:00 da manhã.

COMENTÁRIO:

6292931307 13/02/2013 17:27:44 13/02/2013 17:31:38

        0 00:03:54 6481116554 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARQUINHO conversa com CARRARA sobre senha do PAC 2 e FUNASA. CARRARA fala para MARQUINHO procurar o gerente 
CÉSAR. 

COMENTÁRIO:

6292931307 13/02/2013 20:48:42 13/02/2013 20:50:54

        0 00:02:12 6492195339 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MANOEL fala com MARQUINHOS sobre erro no pagamento de funcionários. MARQUINHOS confirma e pede para não fazer 
alarde, mas  vai resolver. MANOEL diz que  teve informação que alguns receberam. MARQUINHOS diz que  se alguém recebeu, 
não sabe, mas  se der certo, amanhã o dinheiro está na conta.

COMENTÁRIO:

6292931307 14/02/2013 10:57:09 14/02/2013 11:00:00

        0 00:02:51 6492795268 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MARCOS liga para HNI ( ALUÍSIO),  este diz " fala prefeito". MARCOS pede para  HNI fazer orçamento  de pneus  para   de 
ônibus.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292931307 14/02/2013 11:36:50 14/02/2013 11:38:30

        0 00:01:40 6493014714 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MARCOS liga para MARLOS e diz que fez alguns pagamento, no início de janeiro, para uma empresa que não tem as certidões, e 
cujo valor aproximado do pagamento é de cinco mil reais. MARLOS pergunta se fez licitação. MARCOS diz que não, porque não 
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atingiu. MARLOS diz que o município não pode fazer contratações com empresa irregular, mas nesse caso "f ica só entre a 
gente", porém não pode acontecer novamente. 

COMENTÁRIO:

6292931307 14/02/2013 13:05:56 14/02/2013 13:07:59

        0 00:02:03 6291192978 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MARCOS diz: " fala omelete". HNI diz "fala prefeito". HNI (ALAN ?) liga para MARCOS e pergunta se este estará em Goiânia 
amanhã. MARCOS diz que estará na capital no período da manhã. HNI diz que o PAULO DE TARSO vai a casa daquele amanhã, 
entretanto HNI estará em Brasília e quem vai conversar com ele é a ELAINE. MARCOS fala para HNI pedir a ELAINE para avisá-lo, 
pois se tiver disponibilidade, vai até lá. HNI diz que, depois, vai agendar uma visita ao PAULO, na Comurg, para ver a questão da 
multa e o outro assunto de que MARCOS havia falado. MARCOS diz que quer conversar com PAULO, informalmente, para saber 
se tem como arrumar um caminhão. 

COMENTÁRIO:

6292931307 14/02/2013 13:13:09 14/02/2013 13:15:31

        0 00:02:22 6492661016 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MARCOS liga para GILDA e diz que está com um despacho do juiz acerca dos jovens infratores, porém está faltando 
documentação. GILDA diz que tem uma ação de cobrança da prefeitura para citá-lo.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292931307 14/02/2013 20:31:43 14/02/2013 20:33:31

        0 00:01:48 6492558217 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

HNI (JOAB ?) liga para MARCOS e diz que eles teriam que se reunir, pois amanhã é a reunião para formar as comissões. 
MARCOS explica que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação é a mais importante, então instrui JOAB a elegeram três 
deles e sugere JOAB, EDER e o MANOEL ou JOAB, BUCHINHO e EDER. MARCOS fala para JOAB se reunir antes e deixar tudo 
combinado e não fazer alarde, senão a oposição também vai organizar. 

COMENTÁRIO:

6292931307 15/02/2013 08:28:24 15/02/2013 08:28:46

        0 00:00:22 6284293577 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MARCOS fala para MILTON que está na JMÉDICA e pergunta se este está chegando. MILTON diz que já está chegando.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292931307 15/02/2013 12:08:00 15/02/2013 12:14:19

        0 00:06:19 6492981598 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCOS conversa  com OSMIRA, ela diz " FALA PREFEITO",  e diz que precisa de doação do clube para fazer festa de São 
João. MARCOS conversa com JULIANO sobre turma de pedreiros. MARCOS diz que está desorganizado. JULIANO pede um para 
 fazer um puxadinho em casa. MARCOS diz que  vai mandar um pedreiro e um servente para fazer a construção e que a partir 
de marco está pronto.  MARCOS  conversa com LETÍCIA sobre esta receber diferença no mês que vem. MARCOS  diz que no 
mês que vem vai pagar dia 16. LETÍCIA diz que o pai dela não levou a documentação e não recebeu.

COMENTÁRIO:

6292931307 15/02/2013 17:06:55 15/02/2013 17:08:35

        0 00:01:40 6292442295 Efetuou

CHAMADA MUITO IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EUDARDO  chama MARCOS de chefe. MARCOS diz que anotou na agenda, mas está sendo um correria, pois resolveu fazer 
uma festa de carnaval e por falta de experiência nas contratações tomou tempo demais, mas não esqueceu do compromisso. 
EDUARDO diz que o MARCOS está colocando a casa  em ordem. MARCOS diz que exatamente, pois o trem estava meio 
bagunçado. MARCOS pergunta como estão as coisas, o DEPUTADO. EDUARDO diz que trabalhando, procurando colocar o 
partido no trilho  e  a questão de unir a oposição porque se não  fortalece o MARCONI e diz que tem muito chão para andar e 
pergunta se o MARCOS vai estar em CROMÍNIA amanhã. MARCOS confirma. EDUARDO diz que vai passar em Cromínia na parte  
da manhã e liga par ao MARCOS.

COMENTÁRIO:

6292931307 16/02/2013 17:14:07 16/02/2013 17:15:08

        0 00:01:01 6492161924 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MNI1 liga no celular de MARCOS e diz que tem que ir a um aniversário em Mairipotaba e quer saber se este não importa de o 
WANDER levá-la naquele carro (carro da prefeitura). MÁRCIA, que atende o telefone alvo, diz que tem que falar com o MARCOS. 

TRANSCRIÇÃO:
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COMENTÁRIO:

6292931307 17/02/2013 20:56:44 17/02/2013 20:57:24

        0 00:00:40 6434191696 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: Conversa ambiente. MARCOS diz que vendeu a loja e comprou quatro alqueires em Edealina, porém ainda não está no nome 
dele. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292931307 17/02/2013 20:59:01 17/02/2013 21:00:33

        0 00:01:32 6492220510 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MARCOS liga para IVONE, diz que precisa mandar dois companheiros para Goiânia e pede a ela para disponibilizar um motorista 
para levá-los no UNO.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292931307 18/02/2013 12:02:59 18/02/2013 12:07:24

        0 00:04:25 6281151500 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: DR BENO conversa com MARCOS (MARQUINHOS) sobre ter conversado com (LANDER?) da construtora a respeito de rescisão 
de contrato do prefeito anterior. Falam  sobre 2 contratos no valor de R$ 1.000.000,00 cada e sobre pagar vinte mil pelo contrato.

TRANSCRIÇÃO: MARCOS -  Ô doutor!
DR. BENO -  Ô Marquinhos! Bão?
MARCOS -  Batuta. Bão. Cumé que tá?
DR BENO -  Marquinhos? 
MARCOS -  Ãh.
DR BENO -  Eu conversei com (ANDER?). 
MARCOS - Cumé que é!?
DR BENO -  Eu conver..., eu conversei com o (ANDER?), lá da construtora.
MARCOS -  Ah, sim. E aí?
DR BENO -  Sobre a, sobre a creche.
MARCOS -  Certo.
DR BENO -  Rapaz, ele me falou o seguinte, que ele rescindiu no, no início do ano passado o contrato com a prefeitura aí. 
MARCOS -  Mas ele não tem (?), nada aqui né? Um documento. Porque nós não pode (?)...
DR BENO -  Pois é. Eu falei pra ele que nós não temos cópia, pra ele arrumar uma cópia pra nós.
MARCOS -  Certo. 
DR BENO -  Pra ver (?)(?). Porque lá é o seguinte, parece que tem novecentos e cinquenta mil para fazer a obra...
MARCOS - Certo.
DR BENO -  É..., e a contrapartida da prefeitura não sei se é trezentos mil...
MARCOS -  Certo.
DR BENO - E hoje, e hoje pra fazer o realinhamento de preço lá daquela obra lá..., tá em torno de um milhão e meio, né. (?) lá é 
(tipo B?)... q
MARCOS - Certo, certo.
DR BENO - Um milhão e meio. E a prefeitura tem que entrar com, com no mínimo uns quinhentos mil, vai ter que entrar lá. 
MARCOS - Cê tá doido. 
DR BENO - Parece que o prefeito não fez por causa disso. Não compensava mais e acabou. Quem ia terminar a obra?
MARCOS - Certo.
DR BENO - Né? Agora tem que analisar..., a situação aí, eu marquei lá...Porque tipo assim, cê você quiser a gente vai lá 
conversar com ele...
MARCOS - Certo.
DR BENO - ...e aí ele...vê o quê que pode ser feito. Mas ele falando...Se a prefeitura quiser...
MARCOS - Ele precisava mandar pra nós uma cópia desse de estrato, né doutor...
DR BENO - É.
MARCOS -  ...desse dispositivo que (?), pra gente poder usar ela aqui na, na nossa documentação. 
DR BENO - É.
MARCOS - Eu tive uma informação aqui, extraoficial, porque eu não achei documento disso também, que o prefeito anterior fez 
um, um pedido de um aditivo lá de duzentos e tantos mil reais. Tava aguardando a resposta da do (?).
DR BENO -  Lá no ministério né?
MARCOS -  É. Eu acho que vou ter que tirar um dia aqui e vou lá, né doutor? Tem que ir vê esse trem. 
DR BENO - Não. Vai. Pra ver o quê que faz. Pois é (?) pessoa está (?) procê. Porque que as vez, não vamos fazer um novo 
projeto e apresentar pra ele agora. Vai ter que pedir mais, né, porque (?)...
MARCOS - Exatamente.
DR BENO - ...(?).
MARCOS - É.
DR BENO - Tá em torno de...
MARCOS - É. O certo vai ser isso.
DR BENO - ...um milhão e maio a obra, né. Tem novecentos mil. 
MARCOS - O senhor podia pedir ele pra mandar uma cópia desse, desse aditivo aí. De, de rescisão.
DR BENO - Não. Tá. Não, já pedi pra ele providenciar pra nós lá. Eu vou..., ver se eu faço a revisão. 
MARCOS - É. Com essa..., com essa rescisão em mãos a gente vai pra Brasília. 
DR BENO - É. Pega direitinho.
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MARCOS - É. Eu, eu..., eu conversei com o homem lá, com..., o pessoal lá do...
DR BENO - Ah! Cê conversou com ele? E aí?
MARCOS - Cumé que ele chama, sô?
DR BENO - Cláudio.
MARCOS - Cláudio. É..., o senhor conhece ele bem doutor? É de confiança mesmo? 
DR BENO - Não, ele, ele é de confiança. 
MARCOS - É.
DR BENO - O grupo que ele tá trabalhando eu não sei. (?)...
MARCOS - Não. É, é...Ele, ele não deu conta de nos in..., nos enquadrar dentro daquele programa mais não. Falou: "não, eu já, eu 
já fechei aquele programa. Mas eu tenho condição de arrumar procê dois projeto de um milhão...". Falou dois projeto de um milhão 
cada. É...(?). Moda do outro: é trem certeza. Sai mesmo, não tem erro. Mas tem que passar pra ele, tem que adiantar pra ele 
cinco mil. Aí que eu f ique meio (?).
DR BENO - Adiantar agora?
MARCOS - É. Agora.
DR BENO - Não, não...
MARCOS - Aí que eu fiquei mais assim, mei, mei preocupado. Falei, vou ver com Beno. 
DR BENO - (?) pra adiantar agora...Aquele lá não tinha negócio de adiantamento não, né?
MARCOS - É. No outro não tinha. 
DR BENO - (?) novidade. É novidade...Depois acho que pode até falar que, que arruma se tiver o dinheiro na, na conta né?
MARCOS - É. Aí ele falou assim: "Não. Cê me passa cinco agora..., segunda-feira, que é hoje. Eu já ia te ligar. Tava só esperando 
desocupar aqui pra te ligar. Então se me passa cinco segunda-feira, quando o dinheiro cair na conta (?)". Foi assim que ele falou 
pra mim. 
DR BENO - Cê não dá conta, pela amizade lá, cê negociar com ele dele, invés de dez nós passar vinte depois, na hora que o 
dinheiro tiver na conta, não?
DR BENO - Eu vou tentar falar com ele. 
MARCOS - Certo.
DR BENO - Vou falar pra ele que eu garanto aí que nós vamos cumprir nossa parte depois (?), viu.
MARCOS - É. Exatamente. 
DR BENO - (?)
MARCOS - Se não der nós (?). Se não der cê tenta..., sondar pra mim a veracidade dessa conversa lá. Se você achar que, que 
vale a pena arriscar, vamos arriscar uai. Vamos meter o pau, né. 
DR BENO - (?).
MARCOS - Bate um papo que ele lá e eu te ligo mais tarde. 
DR BENO - É. Essa conversa é muito assim... Eu... Eu vou conversar com ele, depois eu ligo pra você. Vou tentar (?)...
MARCOS - Então tá bão. 
DR BENO - Que é né... (?)ele assume lá, nós podemos... Vou até dizer pra ele que eu garanto. Nós acha um (MEIO?) pra ele 
depois. Então eu vou falar com ele. 
MARCOS - Isso, isso, isso. Tá bão? 
DR BENO - Tá ok então.
MARCOS - Faz esse favor então doutor. É, mas se não der certo lá, nós dá um jeito de levantar isso aqui. Levantar e passar. É 
dois projeto de um milhão, nós não podia f icar fora desse não, né? 
DR BENO - (?)
MARCOS - (?) sai mesmo né. Se você achar que sai mesmo nós tem que movimentar..., pedras pra tirar esse dinheiro lá. 
DR BENO - É...
MARCOS - Tá bom?
DR BENO - Tá. Deixa eu (?) então...
MARCOS - Vê com ele lá então. Falou?
DR BENO - Então falou.
MARCOS - Falou doutor. Um abraço. Tchau, tchau.

COMENTÁRIO:

6292931307 18/02/2013 14:52:02 18/02/2013 14:53:59

        0 00:01:57 6281151500 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MARCOS X DR. BENO tratam de alteração de contrato e pagamento.

TRANSCRIÇÃO: MARCOS - Oi doutor!
BENO - Oh MARCOS, bão?
MARCOS - Bão, e aí?
BENO - MARCOS! O PRIMEIRO? Ligou para mim aqui agora, falou que garante o negócio, só precisa de acertar a garantia pra 
você.  
MARCOS - Ah, certo, certo, certo.
BENO - Entendeu? aí é questão sua agora, pra ver se tem interesse ou não.
MARCOS - O que você acha, que nóis conde, conseguiria contabilizar isso aqui doutor, tem uma idéia?
BENO - Uai, tem, tem sim, arruma qualquer coisa aí, é, 
MARCOS - Porque ele precisava que esse trem fosse hoje né?
BENO - É, vamo, vamo mudar meu, meu contrato, vamos por a primeira prestação dezoito mil. 
MARCOS - É, é cinco mil que ele falou lá né?
BENO - É, eu mudo o meu lá, é o mesmo dele,  o mês de janeiro, dezoito mil, 
MARCOS - Não, aí tinha que ser nu.
BENO - Inclusive do REGINALDO foi desse jeito aí, num sei se ocê viu, primeiro mês foi o dobro, mês de janeiro. 
MARCOS - Não, num vi não, tinha que ser então doutor, nóis tinha que ter o fevereiro né? porque o mês de janeiro cê já recebeu, 
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como é que faz? 
BENO - Não, mais,
MARCOS - Tem jeito ainda?
BENO - É, faz a diferença aí agora.
MARCOS - Ah, num tem, num tem problema não? 
BENO - Tem não, cheque, faz é cheque.
MARCOS - Não, beleza, nóis vamo fazê isso, que dia que o senhor vem pra cá?
BENO - Uai, eu to quereno ir na quarta-feira aí, mais cês ta precisano lá hoje? num sei como é que é, deixa eu ligar para ele, que 
eu tenho que vê, que ele falou que ta indo amanhã cedo né?
MARCOS - Vê, vê, vê com ele aí, cê não tem esse pra passar pra ele não doutor? o senhor tem aquela, aquele pouco.
BENO - E, deixa eu vê se eu tenho aqui agora, 
MARCOS - (...)
BENO - Eu to aqui em Uruaçu agora, 
MARCOS - Ãnh.
BENO - Se ele me falar que quer (...) eu tenho, e vai dá (...) a cem.
MARCOS - Certo.
BENO - Viu? deixa eu (...)
MARCOS - Se o senhor tiver, ocê podia passar pra ele, quarta-feira nóis passa o cheque procê aqui, resolve desse tipo aí, dá 
certinho mesmo. 
BENO - Tá, deixa eu ver aqui um negócio, falou. 
MARCOS - Tá bão?
BENO - Tá bom.
MARCOS - Falou, tchau tchau
<CHAMADA ENCERRADA>

COMENTÁRIO:

6292931307 19/02/2013 11:30:49 19/02/2013 11:32:07

        0 00:01:18 6292126665 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCOS fala para "CHANIELA" que não tem projeto na FUNASA. MARCOS fala que o ex-prefeito disse que na construtora Porto 
Belo tem cópia do projeto.

COMENTÁRIO:

6292931307 19/02/2013 12:00:25 19/02/2013 12:02:43

        0 00:02:18 6281151500 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: BENO conversa com MARCOS sobre pagamento de R$ 5.000,00 para alguém. MARCOS repassa o número de sua conta: Ag 
2478 c/c 520777-0, Bradesco.

TRANSCRIÇÃO: DR.BENO  diz que não conseguiu ontem e que está sem condições.  DR.BENO diz  que "ele" está ligando perguntando quando é 
que vai resolver, MARCOS diz que vai tirar  em sua conta "três e cem" e pergunta se o  DR.BENO tem aquele "mil e novecentos".  
DR.BENO confirma. MARCOS  diz que deixa no escritório do  DR.BENO e que amanhã o ' DR.BENO "vai lá" e eles  acham uma 
forma de contabilizar  e restituir.  DR.BENO pergunta se vai passar "cinco ou dez". MARCOS diz que cinco. BENO pede o número 
da conta do MARCOS e diz que ele,  DR.BENO,  transfere para conta do MARCOS e este transfere para conta "dele"  que é 
Bradesco.  DR.BENO diz que vai passar o número da conta por mensagem  e diz que precisa do número da conta do MARCOS. 
Este informa Ag. 2478 c/c520777-0, Bradesco.

COMENTÁRIO:

6292931307 19/02/2013 12:06:36 19/02/2013 12:07:39

        0 00:01:03 6281151500 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCOS pergunta  DR.BENO se não"corre risco"  transferir de sua conta para a conta  "dele"  CLÁUDIO - DR. BENO  fala que é 
bom sacar e passar para ele DR. BENO fala que vai depositar a sua parte para "ele" - CLÁUDIO -. MARCOS diz que  vai depositar 
os três mil e cem reais e o DR. BENO deposita  outros  "mil e novecentos".

COMENTÁRIO:

6292931307 19/02/2013 12:34:18 19/02/2013 12:34:51

        0 00:00:33 6281151500 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MARCOS fala para BENO que teve que fazer transferência -  da conta do MARCOS Ag. 2478 c/c520777-0, bradesco. - , pois o 
Bradesco não saca valor alto fora da agência. BENO  diz que não tem problema.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292931307 19/02/2013 15:04:26 19/02/2013 15:06:19

        0 00:01:53 6281151500 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MARCOS conversa com DOUTOR sobre número de CNPJ: 02073211/0001-80.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292931307 19/02/2013 17:05:26 19/02/2013 17:07:55

        0 00:02:29 6299717000 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

LEONARDO liga para MARCOS e diz que "o homem" f icou nervoso, então indaga se tem como aumentar para três mil. 
LEONARDO diz que explicou para ele (o homem) que o valor tem que ser conforme o dos outros advogados: o DENIS está com 
cinco e o outro, com três e meio. MARCOS diz que estes vão lá, pelo menos, uma vez por semana e, no caso, LEONARDO não 
precisará ir. MARCOS diz que quer marcar um horário para conversar com "o homem". Os interlocutores discutem o valor a ser 
pago e acordam em dois e setecentos. LEONARDO diz para MARCOS: "Sobre o telefone, não conversa sobre nosso contrato 
eleitoral, não." MARCOS diz que eles vão falar só pessoalmente e diz que o contrato eleitoral deles é pessoa física e o contrato 
lá vai ser pessoa jurídica e como, ele (LEONARDO) não aparece "no jurídico aí", não tem problema. LEONARDO reforça para que 
MARCOS não comente, por telefone, acerca do contrato eleitoral deles. 

COMENTÁRIO:

6292931307 20/02/2013 14:06:55 20/02/2013 14:08:38

        0 00:01:43 6296987177 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

DERCI liga para MARCOS e conversam assuntos pessoais. DERCI pergunta se MARCOS o cadastrou na empresa. MARCOS 
confirma e diz que, quando precisar de alguma coisa, o comunica. DERCI pede para avisar com antecedência, pois, talvez, não 
tenha a quantidade em estoque. 

COMENTÁRIO:

6292931307 20/02/2013 16:22:06 20/02/2013 16:23:12

        0 00:01:06 6281185569 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: ERICK, da LC Peças, liga no telefone alvo para informar orçamento referente a peças da pá carregadeira. MÁRCIA atende, 
informa que MARCOS está em reunião e pede para passar o orçamento para o email dele: mrogerreis@hotmail.com

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292931307 21/02/2013 07:34:36 21/02/2013 07:36:32

        0 00:01:56 64925899589 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MARCOS liga para GERALDO e este pergunta se pode fazer uma folha de ponto, acusando o "cumprimento" de horas-extras, 
para melhorar o salário dele. MARCOS diz que isso pode acontecer, mas o problema é se tiver alguma denúncia, então acha que 
nos primeiros meses não é bom fazer este tipo de coisa. MARCOS continua dizendo que "é possível, que é uma alternativa". 
GERALDO diz que isso acontecia em mandatos passados, inclusive com ele e que até tem as folhas em casa, "um punhado". 
MARCOS diz que está estudando essa possibilidade. GERALDO diz que entende que ganha salário mínimo e se não for possível, 
compreende, pois o concurso dele é para ganhar este salário. MARCOS diz que, depois, vai lá e conversam

COMENTÁRIO:

6292931307 21/02/2013 08:38:02 21/02/2013 08:54:23

        0 00:16:21 6292607958 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MARCOS liga para ANDERSON, vendedor, para saber valor de um UNO, w ay. ANDERSON diz que o básico está vinte e quatro e 
meio e o com ar, DH, vidro e trava está vinte e oito e setecentos mil. Os interlocutores conversam sobre a negociação deste 
veículo.

TRANSCRIÇÃO: MARCOS informa seus dados para cadastro:

CPF: 598.272.031-34
Nome: MARCOS ROGER GARCIA REIS
RG: 2902751 - SSP/GO
Data de Nascimento: 28/01/1973
CEP: 75635-000
Endereço: Rua Rio de Janeiro, qd 1A, lt 03 - Setor Sul - Cromínia.
Telefone para recado: (64) 3419-1104 - ELIANA
Celular: 9293-1307
Estado Civil: Casado 
Naturalidade: Goiatuba
Filiação: ÉVSON JOÃO DOS REIS e ONEIDE GARCIA GOMES DOS REIS
Residência própria, reside há 16 anos, valor aproximado do imóvel cem mil reais. Também possui mais dois terrenos residenciais 
(avaliados cada um em, aproximadamente, cinquenta mil reais), possui um gol 2009/2010 f inanciado. Possui cartão de crédito 
visa, nº 4220.0501.8226.8491. Correntista do banco Bradesco: ag 2478 e c/c 520777-0.
email: mrogerreis@hotmail.com
Local de Trabalho: Prefeitura de Cromínia
Endereço comercial: Praça Antônio Parreira Duarte, s/n - Setor Castelo Branco.
Telefone comercial: (64) 3419-1487
Cargo: Prefeito
Admissão: 01/01/2013
Renda mensal: Dez mil reais
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Ocupação antes da prefeitura: Funcionário público de carreira da EMATER (licenciado), há 20 anos. 
Nome da esposa: MÁRCIA PEREIRA BORGES REIS
Data de nascimento da esposa: 26/07/1972
Local de trabalho dela: professora licenciada e, atualmente, trabalha na prefeitura, sem cargo e sem salário.
Referências pessoais: AGRODEFESA - ELISABETE, amiga, (64) 3419-1600 e JOSÉ CÂNDIDO, amigo, (64) 3419-1141.

COMENTÁRIO:

6292931307 21/02/2013 09:08:38 21/02/2013 09:10:34

        0 00:01:56 6239331459 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MARCOS conversa com Dr. LEONARDO sobre este entregar processo no controle interno. MARCOS repassa o e-mail da 
prefeitura: prefcrominia@hotmail.com. MARCOS justif ica não ter transferido ontem o dinheiro para Dr. LEONARDO.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292931307 21/02/2013 14:39:30 21/02/2013 14:41:48

        0 00:02:18 6239331459 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LEONARDO  diz que precisa que MARCOS  ajude-o  junto ao CONSÓRCIO DO ATERRO. MARCOS diz que agora que o município 
de Cromínia foi inserido agora, mas é  amigo do ROGÉRIO que vai falar com ele. MARCOS diz que vai ter uma reunião e pede uma 
força para  que ele, LEONARDO, encaixe no CONSÓRCIO. MARCOS diz que  deixou os documentos  no  "caixa" e logo  será feita 
a transferência para o LEONARDO.

COMENTÁRIO:

6292931307 21/02/2013 19:17:14 21/02/2013 19:18:20

        0 00:01:06 6284249565 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: Falam sobre levantar documentação do convênio dos tratores. MARQUINHO comenta que o FELIZARDO está lá com cópias dos 
cheques, que saiu o negócio do banco. MARCIO fala que já separou os balancetes do FUNDEB, mas que faltou dois.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292931307 22/02/2013 15:33:39 22/02/2013 15:34:43

        0 00:01:04 6291004813 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MNI pede o e-mail de MARCOS para enviar nota f iscal da bateria: prefcrominia@hotmail.com.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292931307 25/02/2013 12:52:29 25/02/2013 12:53:22

        0 00:00:53 6285383609 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCOS  fala com pessoa a quem chama DOUTOR e este diz que pode conversar após ir à secretaria.

COMENTÁRIO:

6292931307 20/03/2013 09:11:42 20/03/2013 09:12:20

        0 00:00:38 6235242106 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI liga para MARCOS e diz que pessoal não saiu. MARCOS diz que eles devem estar a caminho, que eles foram de van hoje e 
já devem estar chegando lá. MARCOS fala que vai ligar para eles para saber. HNI diz que está "no jeito" esperando. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292931307 20/03/2013 09:13:52 20/03/2013 09:14:46

        0 00:00:54 6492621290 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MARCOS liga para ROBERTO e pergunta se este foi para Goiânia na van. ROBERTO confirma. MARCOS indaga se a CÉLIA, do 
HÉLIO CAIANA, está com ele. ROBERTO verif ica a lista e diz que ELA não está com ele. MARCOS pergunta se a van está cheia. 
ROBERTO confirma e diz que tem doze pessoas.

COMENTÁRIO:

6292931307 20/03/2013 09:15:22 20/03/2013 09:16:09

        0 00:00:47 6492220510 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MARCOS liga para IVONE e pergunta se a CÉLIA, mulher do HÉLIO CAIANA, foi para Goiânia em uma consulta que ele conseguiu 
para ela. IVONE diz que ela foi às 06h30. MARCOS diz que ELA não foi até agora buscar os "trem" e vai passar de hora. 
MARCOS pergunta com quem ELA foi e se IVONE tem o telefone de CÉLIA. IVONE responde que ELA foi com o MARCOS. 
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COMENTÁRIO:

6292931307 20/03/2013 09:17:15 20/03/2013 09:18:38

        0 00:01:23 6493056118 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MARCOS (prefeito) liga para MARCOS1 (motorista) e pergunta se a CÉLIA, do HÉLIO CAIANA, está com ele. MARCOS1 confirma. 
MARCOS diz que está passando da hora de ELA pegar o "trem" lá. MARCOS1 diz que está em frente ao IML e que ELA já desceu 
para lá. MARCOS diz que é porque o cara da Secretaria de Indústria e Comércio ligou para ele "agorinha". MARCOS1 confirma se 
é em frente ao IML. MARCOS diz que sim, que é onde tem um "predião véio, antigo aí". MARCOS1 fala que ela desceu a pé, tem 
uns cinco minutos. MARCOS fala para o motorista, depois, levá-la ao CAIS, senão ELA perde a consulta. MARCOS1 pergunta 
onde é este CAIS, pois ELA não sabe. O PREFEITO diz que está anotado, mas acha que é no de Campinas. MARCOS1 comenta 
sobre endereço errado que foi dado para outra mulher e que poderia a ter feito perder o exame. MARCOS fala para dar 
prioridade (à CÉLIA - implícito), porque o "trem lá" é às 10 horas. 

COMENTÁRIO:

6292931307 20/03/2013 12:31:08 20/03/2013 12:32:17

        0 00:01:09 6492256692 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCOS pergunta HNI se ele passou o duodécimo. HNI diz que não, que vai passar hoje, daqui a pouco. MARCOS fala para HNI 
passar depois das 4 horas, que o JÂNIO pediu. HNI fala que hoje eles pagaram aquela "gessipe", que é 88 mil e uns quebrados, 
pelo banco do Brasil, que o sistema da caixa está indisponível, que não está dando certo não. MARCOS pergunta se o dinheiro 
do duodécimo não dá para passar por outro banco. HNI acha que diz que dá, e pergunta se o valor é o mesmo. MARCOS diz que 
sim, que é 45.

COMENTÁRIO:

6292931307 20/03/2013 13:16:23 20/03/2013 13:17:14

        0 00:00:51 6284293577 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON pergunta por MARQUINHO, mas GAMBIARRA atende e fala que ele está em uma reunião em Brasília. MILTON fala para 
GAMBIARRA pedir MARQUINHO para retornar para MILTON da JMÉDICA. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292931307 20/03/2013 13:16:34 20/03/2013 13:17:16

        0 00:00:42 6284293577 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON pergunta por MARQUINHO, mas GAMBIARRA atende e fala que ele está em uma reunião em Brasília. MILTON fala para 
GAMBIARRA pedir MARQUINHO para retornar para MILTON da JMÉDICA. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292931307 20/03/2013 13:22:31 20/03/2013 13:24:48

        0 00:02:17 6291378103 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: GEAN liga para MARCOS e este diz que ainda não respondeu, pois está em Brasília, no FNDE, e acha que vai passar em Goiânia 
muito tarde, pois tem que ir a mais dois lugares. GEAN diz que não tem problema e fala que vai deixar a kombi na Kombi Car e vai 
aguardá-lo próximo ao Novo Horizonte, mas se arrumar outra carona o avisa. MARCOS diz que, dependendo do horário que ele 
sair, GEAN pega o ônibus e vai para a BR. GEAN concorda. GEAN indaga se MARCOS pode falar. MARCOS diz que sim, pois 
está aguardando o advogado. GEAN pergunta se MARCOS viu com o AFRÂNIO o negócio do duodécimo. MARCOS diz que vai 
passar. GEAN comemora e diz que o povo não ligou até agora, então imaginou que tivesse dado certo. MARCOS explica que 
está com problemas no sistema da Caixa Econômica e não estão conseguindo fazer pagamentos hoje e, talvez, é por isso que 
eles não ligaram. MARCOS diz que é capaz que eles estejam lá no AFRÂNIO.  MARCOS diz que falou para o AFRÂNIO aproveitar 
que não estava dando certo e deixar para à tarde. GEAN diz que está muito satisfeito e fala que MARCOS o ajudou demais. 
GEAN diz que, na semana que vem, é para eles tirarem um dia para bater um papo com o ELIAS, pois aquele doutor DORILO (?) 
está com uma ideia boa "procê" (ininteligível - ligação interrompe). MARCOS concorda. GEAN diz que só está intermediando, mas 
que a conversa é entre os dois e o que estes decidirem está decidido, não é para se preocuparem com ELE (GEAN). GEAN 
explica que ambos são amigos dele, a DONA IRIS, e na hora que eles fecharem um negócio vai ser bom para todo mundo. 
MARCOS diz que eles precisam ver aquele negócio das emendas com o DORINHO. GEAN diz que, assim que o pagamento sair, 
vai para Brasília e vai correr atrás daquilo para MARCOS. GEAN diz que conversou com o NÉLIO e este falou que vai sair 
aqueles duzentos mil, que sentou com ELE ontem e ELE disse que é questão de honra. GEAN diz que falou para ELE que, 
amanhã, é as eleições para deputado e ELE (NÉLIO) disse que, um ano antes, coloca esse dinheiro na mão do MARQUINHOS. 
GEAN diz que quanto ao da DONA IRIS, na semana que vem, dá uma posição. Diz que vai pegar o carro da Câmara e vai para 
Brasília correr atrás, diz que vai f icar uns dois dias lá para MARCOS. GEAN diz que vai ajudar MARCOS no que puder e no que 
não puder também. MARCOS diz: "Tá ok.".

COMENTÁRIO:

6292931307 20/03/2013 13:58:00 20/03/2013 14:00:07

        0 00:02:07 6493060449 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (JOAQUIM ?) diz a MARCOS ROGER que o EDGAR está disponibilizando um trator de Edéia para eles. HNI comenta que 
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EDGAR pediu que MARCOS fizesse um ofício solicitando o trator. MARCOS diz que BETO GUIMARÃES firmou acordo com ele no 
dia em que assinou o convênio e que estavam aguardando o término da reforma do trator. HNI diz que irá enviar um email para 
MARCOS contendo as informações necessárias.

COMENTÁRIO:

6292931307 20/03/2013 14:28:20 20/03/2013 14:29:05

        0 00:00:45 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO procura por MARQUINHO. HNI diz que este está eu uma reunião, assim que sair HNI dirá a para MARQUINHO  
retornar a ligação para EDILBERTO, este diz que após uma hora ele ligará para MARQUINHO.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292931307 21/03/2013 07:04:57 21/03/2013 07:07:20

        0 00:02:23 6492641419 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

ROSEIRA liga para MARCOS e diz que ouviu falar que ele está contratando uma fonoaudióloga. MARCOS diz que está 
precisando deste profissional, mas ainda não está contratando, porque o dinheiro não dá esse mês. ROSEIRA diz que f icou 
sabendo que MARCOS estava contratando uma parente da psicóloga. MARCOS nega. Em 1m29s, MARCOS diz que não arruma 
mão-de-obra (?) que não seja a nora de ROSEIRA. ROSEIRA diz que o nome dela é CAMILA. MARCOS fala que precisa saber o 
preço que ela cobra. ROSEIRA diz que vai agendar uma audiência dela com MARCOS para eles acertarem esses detalhes. 

COMENTÁRIO:

6292931307 21/03/2013 11:58:33 21/03/2013 11:59:42

        0 00:01:09 6284400115 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LUIZ pergunta se MARCOS olhou o seu empenho. MARCOS diz que não teve tempo, que está numa correria e fala para LUIZ ligar 
direto no Controle Interno da Prefeitura, que lá é 3419-1487, que é para falar com PAULA, chefe do Controle Interno.

COMENTÁRIO:

6292931307 21/03/2013 13:36:10 21/03/2013 13:36:37

        0 00:00:27 6493060449 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MARCOS pergunta a JOAQUIM para qual email ele enviou. JOAQUIM informa: prefcrominia.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292931307 21/03/2013 14:07:13 21/03/2013 14:08:33

        0 00:01:20 6284400115 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

LUÍS, da Mecampeças, liga para MARCOS, este pergunta se aquele conseguiu falar lá. LUÍS diz que não, pois o  telefone chama 
uma vez e f ica mudo. MARCOS confirma o número: 3419-1487. MARCOS diz que vai passar o celular da menina: (62) 9142-
9409. LUÍS indaga se o nome da menina é PAULA. MARCOS confirma. 

COMENTÁRIO:

6292931307 21/03/2013 19:34:33 21/03/2013 19:46:39

        0 00:12:06 6292138526 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: WILLIAN (f ilho do SEBASTIÃO CARIOCA) conversa com MARCOS sobre estar querendo ir para Cromínia e quer voltar com sua 
empresa, que é uma marcenaria, que precisa de apoio, que ele tem o lote, que precisava de uma ajuda para construir um 
galpãozinho para estabelecer a marcenaria, que é só construir as paredes e o telhado, que comentou com o PEDRUCA, que este 
disse que se dependesse dele, ele teria o galpão. WILLIAN diz que não tem nada. MARCOS pergunta o tamanho do galpão. 
WILLIAM diz que 6x6 ou 7x7, que já tem o maquinário, já tem a marcenaria montada, que não tem condições de pagar aluguel. 
MARCOS fala que estão num projeto de plantar eucalipto para madeireira, que daqui uns anos terão muitas indústrias de móveis. 
MARCOS fala que tem primeiro que fazer um orçamento para ver quanto custaria, que adianta que eles estão 
compromissadíssimos com os pedreiros, que só te 4 pedreiros, que já tem muito serviço agendado. MARCOS pergunta se 
WILLIAM sabe a altura, quanto de tijolos que gasta. WILLIAN diz que não. MARCOS fala que vai pedir um pedreiro para fazer o 
orçamento, que aí WILLIAN liga de novo. Que hoje a prefeitura está em dif iculdade f inanceira, que desapropriaram uma área, que 
estão devendo, que por agora não daria. WILLIAN fala que estava pensando de usar ferragem no lugar de madeira, que seu 
amigo acha que vai gastar com a ferragem uns 500 a 700 reais. Falam sobre 14 telhas dá. WILLIAN diz que água e energia ele se 
vira, que precisa do ponto, do galpão. WILLIAN diz que mora no Parque Anhanguera e a marcenaria f ica no Jardim América, que 
não está dando conta das despesas. MARCOS fala que precisa de arrumar um ponto para WILLIAN, pois não dá conta de 
construir nessa pressa. MARCOS diz que vai pedir o PEDRUCO para procurar um ponto. WILLIAN diz que vai para Cromínia e vai 
procurar um ponto. MARCOS diz que vai ajudar a pagar o aluguel
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COMENTÁRIO:

6292931307 22/03/2013 10:57:14 22/03/2013 10:57:44

        0 00:00:30 6232073239 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCOS diz para ORÁCIO que vai atrasar, que vai chegar por volta de meio dia. Este diz que vai estar lá.

COMENTÁRIO:

6292931307 22/03/2013 11:19:12 22/03/2013 11:21:04

        0 00:01:52 6492220510 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MARCOS liga para IVONE, esta pergunta se ele está em Goiânia. MARCOS diz que sim, que está na AGETOP. IVONE diz que a 
centrífuga, que parece ser do GLEIDSON, queimou e ele levou para arrumar. Diz que tinha muitos exames para fazer, então foi 
até MAIRIPOTABA para rodar os exames. MARCOS indaga onde está a centrífuga. IVONE diz que está com o GLEIDSON. 
MARCOS diz que parece que esse negócio do GLEIDSON deu problema, pois ele não participou da, da ... IVONE diz que é isso 
que quer saber, pois precisa saber quem ficou para arrumar uma centrífuga para eles rápido, porque estão sem. MARCOS diz 
que tem que verif icar no controle interno quem ganhou essa licitação.  MARCOS indaga porque o GLEIDSON não participou da 
licitação. IVONE diz que parece que o alvará dele não estava pronto. MARCOS diz que tem uns caras que parece brincadeira. 
IVONE diz que quase tudo lá é do GLEIDSON. MARCOS pergunta se a centrífuga é dele. IVONE diz que acha que sim. MARCOS 
pede para ela confirmar e avisá-lo.

COMENTÁRIO:

6292931307 22/03/2013 11:47:42 22/03/2013 11:50:45

        0 00:03:03 6291659386 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MARCOS liga para HNI e este diz que ligou para o ANDERSON, pois, ontem, foi a TRANSCOL e eles não conseguiram entregar o 
motor da ventuinha, mas a previsão de entrega é hoje e quer saber se MARCOS pode levar. MARCOS pergunta o valor. HNI 
informa que é cento e sessenta. MARCOS diz que acerta lá e, depois, é para HNI tirar a nota. ESTE confirma. HNI diz que a 
certidão dele ficou pronta. HNI diz que o ROBINHO está no ruim. MARCOS concorda que ele está no ruim. MARCOS diz que está 
com um problema sério, pois acha que o dinheiro dele não vai dar para pagar a folha desse mês e pede para HNI esperar até o 
dia 10. HNI diz que tem algumas necessidades, que acabaram uns produtos básicos dele. MARCOS diz que precisa pôr, pelo 
menos, um pouco de dinheiro para HNI. Diz que vai conversar com o AFRÂNIO e pergunta se HNI somou tudo que MARCOS o 
deve. HNI diz que não. MARCOS pede a HNI para pegar todas as notinhas dele, levar na prefeitura e deixar com o AFRÂNIO, pois 
ele quer dar uma olhada. MARCOS diz que vai ver o que pode fazer para HNI rápido. HNI diz que MARCOS o conhece, sabe do 
histórico e depende muito dele. MARCOS reitera que está com problema, mas se não der para pagar a folha a fazer o quê. HNI 
diz que só um pouco dela, já prevendo, mas aceita qualquer coisa que MARCOS puder ajudar. MARCOS pergunta se HNI já tirou 
as notas fiscais. HNI diz que só um pouco. MARCOS comenta que, esses dias, o JUAREZ tirou umas notas f iscais para ele e 
tirou errado de novo e, depois, vai dar problema na contabilidade dele, por isso é que quer ver as notas primeiro. HNI diz que é 
porque o JUAREZ não entende e diz que já separou carro por carro, secretaria de secretaria. HNI diz que precisa só de um 
pouco, então vai mandar algumas e, depois, organiza o restante. HNI pede para MARCOS não esquecer de levar a ventuinha. 

COMENTÁRIO:

6292931307 24/03/2013 10:26:19 24/03/2013 10:26:39

        0 00:00:20 6492121871 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CARLÚCIO diz a MARCOS que o MILTON está lá no campo. MARCOS diz que vai lá.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292931307 25/03/2013 12:12:14 25/03/2013 12:19:08

        0 00:06:54 6284293577 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCOS pergunta se MILTON pode falar. Este diz que está com o prefeito de Indiara, mas que pode falar. MARCOS pergunta se 
Prohospital é da empresa de MILTON. Este fala que sim. MARCOS pergunta pela Dentalstar. MILTON diz que esta não. MILTON 
indaga se a IVONE contou a MARCOS o que aconteceu no pregão. MARCOS diz que ele não contou. MILTON fala que faltou uma 
documentação e ele não conseguiu falar com alguém e não teve jeito de adiar aquele trem. Que no dia lá, f icou sabendo que deu 
umas 10 empresas. MARCOS diz que deu mais de 10. MILTON fala que eles conluiaram com todo mundo, entraram com a 
proposta alta, que aí todo mundo f icou com um pouquinho, mas com o preço lá em cima, se MARQUINHO for olhar o preço do 
soro que ele estava comprando de MILTON, de R$ 2,07, foi vendido lá de três e pouco. Que f icou sabendo que eles 
superfaturaram, que  o "tenoxicam?" que ele vendeu de R$ 260,00 eles venderam de   R$ 347,00, que MARCOS pode comparar 
os preços que os deles são todos mais altos do que o de MILTON. MARCOS pergunta o que ele faz? MILTON fala para ele 
cancelar, que o edital é claro, a prefeitura pode rescindir o contrato a qualquer hora, que pode mostrar para eles que a empresa 
que estava fornecendo tinha o preço mais barato, que eles superfaturaram o preço. MILTON fala para MARCOS perguntar a 
IVONE, que colocou o telefone no viva voz para a IVONE escutar o representante, que ele disse que todo mundo entrou na alta e 
todo mundo ganhou um pouquinho. Que aquele dia que MILTON ligou e MARCOS estava na reunião em Brasília, era para falar 
isso. MARCOS fala que vai pegar as notas de MILTON, a licitação e vai cancelar baseado nas notas. MILTON pergunta se 
MARCOS viu que ele passou no e-mail da secretaria o restante das notas dos valinhos que tinha. MARCOS fala que já pagou 

23/09/2013 11:52:14 163



MARCOS ROGER GARCIA REIS
essas notas, que pagou os R$ 22.000,00. MILTON fala que MARCOS pagou os R$ 22.000,00, mas que tinha vale para trás, que a 
licitação foi de R$ 42.000,00, do emergencial. MARCOS diz que aquele dia que ligou tinha passado tudo para MILTON, que não 
tinha ficado nada para trás. MILTON fala para MARCOS ir nesta semana na JMédica para ele mostrar todos os vales assinados. 
MARCOS diz que vai levar todas as notas, que aí organizam esse trem. MILTON diz que vai mostrar as assinaturas dos valinhos, 
que MARCOS conhece a assinatura de seu motorista, a própria assinatura. MARCOS pede para MILTON passar e-mail de seus 
vales, que vai colocar um funcionário para fazer a conferência, que depois MILTON vai o orientar para acabar com o pregão de 
lá. MILTON fala que a IVONE está com a listinha dos ganhadores, que é para MARCOS pegar esta lista e comparar com a de 
MILTON, que tinha falado para a IVONE na sexta que tinha um saldo do emergencial, que ela poderia pedir para ele, mas esta 
falou que a PAULA disse que não era para pedir de MILTON mais, que era para pedir das que f izeram o pregão, que a PAULA 
atrapalhou ele demais, que ela não quis passar o edital para ele, que passou para uma empresa de Goiânia, que o cara de 
Goiânia que lhe passou, que a PAULA foi muito sem educação com ele. MARCOS diz que tinha alguma coisa no edital dizendo 
que a pessoa tinha que buscar o edital lá, que ela acabou cedendo para uma empresa de fora por telefone, que deu a bronca 
nela. MILTON diz que ligou para a PAULA e esta disse que ele tinha que ir buscar, que depois encontrou com um amigo, da 
Únicadental,  que a PAULA falou para o JOEL que iria passar para ele em "off", que o cara pagou o dele e de MILTON e PAULA 
passou os dois. MARCOS diz que f icou sabendo disso. MILTON fala para MARCOS procurar IVONE. MARCOS fala para MILTON 
passar os valinhos.

COMENTÁRIO:

6292931307 25/03/2013 15:18:04 25/03/2013 15:19:29

        0 00:01:25 6492558217 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MARCOS liga para EDIVALDO e diz que mandou um projeto para a Câmara, hoje, referente à Piscicultura, porque no MInistério da 
Pesca há a possibilidade de eles pegarem um trator de esteira e uma retro escavadeira, porém o prazo vence amanhã, então 
esse projeto tem que ser aprovado hoje. Fala para pedir ao DJÂNIO para convocar um sessão extraordinária para votar tal 
projeto. Diz que é um projeto simples, não tem nada polêmico. Diz que já falou como PIMENTEIRA para mandar o relatório pronto, 
para eles se reunirem e faz o relatório. Diz que vai ligar para todo mundo. EDIVALDO diz que não tem problema, que eles fazem 
na hora.

COMENTÁRIO:

6292931307 25/03/2013 15:19:53 25/03/2013 15:21:22

        0 00:01:29 6482197959 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MARCOS liga para FERNANDO e pede a este para ligar para o PEDROSA, pois este liberou dez carros e um ônibus para 
Pontalina. Pede também ajuda na aprovação do projeto de piscicultura. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292931307 25/03/2013 16:18:36 25/03/2013 16:19:16

        0 00:00:40 6296924122 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MARCOS liga para DANIELA, mas ligação cai. Ouve-se do ambiente MARCOS dizer que do dinheiro que precisava deu um milhão 
cento e pouco.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292931307 25/03/2013 18:10:31 25/03/2013 18:11:33

        0 00:01:02 6282040533 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: Marcos liga para "Jaci" e marcam encontro nas proximidades do Terminal das Bandeiras, em Goiânia, para conversarem.

COMENTÁRIO:

6292931307 25/03/2013 18:28:40 25/03/2013 18:29:24

        0 00:00:44 6282040533 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: Marcos liga para "Jaci" confirmando que já está nas proximidades de uma Academia, perto do Terminal das Bandeiras... Jaci está 
na Academia próxima ao Banco do Brasil (T-09)...

COMENTÁRIO:

6292931307 25/03/2013 19:37:44 25/03/2013 19:44:50

        0 00:07:06 6293789674 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: Márcia liga para Marcos cobrando o negócio da Sabrina. Marcos afirma que Ademir não quis pagar  ela com a "conta-conta". 
Marcos afirma que paga até em conta de terceiros. O interessado assina um documento para Marcos e ele deposita na conta de 
terceiros. Marcos esclarece que vai pedir um parecer do contador. Márcia esclarece que recebia em conta poupança, quando 
trabalhava na Prefeitura. Marcos declara que paga em conta marido, esposa... Márcia pergunta se Marcos vai ter condições de 
arrumar o trabalho para Sabrina. Marcos responde que está olhando, pois os recursos estão poucos e pode ser que a Prefeitura 
terá que demitir. Fala que o nome de Sabrina está na relação de prioridades. Conversam ainda sobre a realidade de "Nenê", que 
está desempregado. Marcos oferece um trabalho na construção civil para "Nenê". Marcos despede de Márcia dando a garantia 
que está olhando com carinho a colocação de Sabrina na Prefeitura. 
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COMENTÁRIO:

6292931307 26/03/2013 07:50:36 26/03/2013 07:59:20

        0 00:08:44 6492332841 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: SÃO DUAS LIGAÇÕES:

Marcos liga para Afrânio perguntando sobre o saldo da prefeitura e a possibilidade de pagar a folha ainda naquele dia. Afrânio 
esclarece que, sem a entrada do "STM", não terá condições. A folha da Prefeitura está na casa, aproximada, dos R$ 280.000,00. 
O saldo naquele dia era R$ 178.000,00 + "Fundep". Espera-se o valor de R$ 130.000,00 (STM). Afrânio alerta que a Prefeitura 
está gastando muito, pagou muita coisa ultimamente. Marcos determina que Afrânio comece a pagar pelos servidores da 
Educação, deixando de lado Secretários, prefeito e vice-prefeito...

ROSANA informa ao MARCOS que o dentista  está trabalhando na sexta normalmente, mas chega atrasado com frequência. 
Quem disse que o dentista não trabalha no horário foram Ivone e Flávia. Marcos afirma que, nesse caso, o dentista não serve 
para trabalhar para ele, pois já está abonando 20h de trabalho dele, correndo o risco de ser, inclusive, processado. Marcos 
esclarece que o dentista tem que ter respeito com o público. Marcos fará uma reunião com o dentista. Rosana pede a Marcos 
que não fale que foi ela que levou os esclarecimentos ao prefeito. 

COMENTÁRIO:

6292931307 26/03/2013 08:22:01 26/03/2013 08:24:33

        0 00:02:32 6292246098 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI diz a MARCOS que foi na Câmara pegar o projeto para digitar, que alguém pediu para ver com MARCOS se este tinha 
assumido o compromisso de mandar uma pessoa para limpar a Câmara, que não foi ninguém. MARCOS fala que o ZEZINHO já 
está sabendo disso, que é para MNI falar com ele. MNI diz que falou com ele e os meninos disseram que não vão limpar. 
MARCOS fala que vai ligar para o ZEZINHO e pergunta se resolveu negócio do projeto. MNI diz que alguém disse que foi 
aprovado os dois projetos. MARCOS pede para MNI enviar em seu e-mail. MARCOS comenta que ligou para MNI a f im de fazer o 
pagamento, que o pagamento está amarrado no aditivo, negócio do PSF, que o contrato era para 60 dias, que tiveram 60 dias 
para fazer o aditivo e deixaram para o dia do pagamento, que agora o advogado não está para fazer o aditivo. MNI fala que o Dr. 
(DÊNIS?) vem hoje. MARCOS diz que por ele vir hoje está salvando a pátria, mas que deveria estar pronto há uma semana, que é 
competência pura do controle interno, que se perder esse projeto por causa do DIJÂNIO  ele acaba com ele. MARCOS fala que 
sobre a limpeza as meninas vão limpar.

COMENTÁRIO:

6292931307 26/03/2013 08:38:58 26/03/2013 08:46:09

        0 00:07:11 6492531493 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: Marcos conversa com Anísio de Pontalina sobre valores de serviços de guincho e rebocamento de veículos. Marcos autoriza 
Anísio a emitir a nota em nome da Prefeitura de Cromínia : CNPJ: 02.073.211/0001-80... (e-mail: prefcrominia@hotmail.com). 
Marcos orienta Anísio a não informar os dados (placa) do veículo objeto do serviço.

COMENTÁRIO:

6292931307 26/03/2013 09:14:00 26/03/2013 09:15:09

        0 00:01:09 6492220510 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: Ivone confirma para Marcos o CNPJ da Secretaria: 11.435.485/0001-62 e a senha do "SNF" (fundo): 82657300

COMENTÁRIO:

6292931307 26/03/2013 16:24:45 26/03/2013 16:26:11

        0 00:01:26 sem registro

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: Marcos pede à Camila a senha do "Sincomv": Longin: CPF de Marcos. Senha: #Mroger15

COMENTÁRIO:

6292931307 26/03/2013 17:36:10 26/03/2013 17:39:14

        0 00:03:04 sem registro

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

HNI (QUIABO ou TIAGO ?) liga para MARCOS. ESTE pergunta como é a história lá. MANOEL diz que, primeiro, ELE (outra pessoa) 
falou que ia vender a linha, mas ele (HNI) disse que a linha não podia ser vendida. MARCOS diz que falou isso para a MARLENE, 
que ELA poderia vender a kombi e não a linha. MARCOS frisa que a linha é "acordo, é compromisso político". MARCOS 
exemplif ica dizendo que se ELA, HNI ou qualquer outra pessoa que não estiver dando certo, "já dançou", "não pode ter 
negociação com linha". HNI diz que ELA pediu e ele disse que esse valor não dava, então ELA falou que ofereceria ao DORIECE. 
MARCOS pergunta quanto vale aquela kombi. HNI diz 31, 32 (mil) por aí, completa do jeito que ela está. MARCOS pergunta se eles 
estão pedindo 35. HNI diz que a pedida é 35, mas é porque ela estava querendo vender a linha, aí o RAIMUNDO falou que não 
faria por menos. HNI diz que ofereceu 30 mil e ele (RAIMUNDO ?) falou para ELE, HNI, ir lá amanhã. HNI diz que, antes de ir lá, 
queria saber sobre esse negócio da linha. MARCOS fala que a linha não pode comprar, porque a linha não é de HNI nem dela, 
então ELA não pode vender isso jamais. MARCOS diz que, amanhã, irá ao CAXAMBU. Diz também que era bom se HNI 
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comprasse essa kombi, sugere que ele ofereça uns mil reais a mais, porque aí eles já resolveriam o problema de HNI: este f icaria 
trabalhando e também ficaria mais tranquilo. HNI pergunta o horário que MARCOS irá lá. MARCOS responde que irá após o 
almoço. MARCOS diz que se ELA vender "esse trem" para o DORIECE vai dar um problema político muito grande com o SR. 
DONATO e aí ele, MARCOS, não tem como tirar a linha dele. MARCOS insiste para que HNI compre e diz, novamente, para ele 
pagar mil reais a mais. HNI diz que vai ver, que irá conversar com ELA amanhã, à tarde. MARCOS, mais uma vez, diz para HNI 
fazer uma força para comprar, pois é importante para ele (ALVO). HNI diz que ELA não quer trabalhar mais, então ele (?) não é 
obrigado a comprar a kombi dela. MARCOS diz que não e fala que se HNI comprar, este estará ajudando MARCOS, agora, se o 
DORIECE comprar, o que ele (ALVO) vai fazer. MARCOS diz que foi por isso que ligou para o MANOEL e pediu a esse para falar 
com HNI (QUIABO ?) comprar, mesmo que pague um pouco mais caro e mais para frente eles o compensem com alguma coisa, 
pois assim não dá problema para ele (MARCOS). 

COMENTÁRIO:

6292931307 27/03/2013 08:08:20 27/03/2013 08:10:47

        0 00:02:27 6481116554 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MARCOS liga para HNI e diz que está precisando abrir uma conta e fazer uns pagamentos, mas parece que o sistema está com 
defeito, então indaga se tem como HNI pedir para alguém atendê-lo antes, pois ele tem uma reunião às 13 horas. HNI diz que 
MARCOS não precisa ir à agência, que é só mandar um ofício. HNI pergunta se esta conta é para receber algum convênio. 
MARCOS informa que é para receber o convênio da "Lei Pelé".

COMENTÁRIO:

6292931307 27/03/2013 10:00:35 27/03/2013 10:03:21

        0 00:02:46 6232016076 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: Moacir (Toca Fundo - Lei Pelé) cobra de Marcos certos documentos da Prefeitura (certidões negativas). Marcos pede que Moacir 
encaminhe a relação para o e-mail da Prefeitura: prefcrominia@hotmail.com
Moacir pede rapidez, pois já estão fechando as contas...  

COMENTÁRIO:

6292931307 27/03/2013 10:32:26 27/03/2013 10:34:10

        0 00:01:44 6492610166 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MARCOS liga WILSON e pergunta se este interessa em comprar uma kombi para colocar na prefeitura, pois o DIQUINHO tem uma 
kombi barata para vender. MARCOS diz que como tem que arrumar um lugar para WILSON, este é um dos melhores que tem, pois 
trabalha pouco e ganha bem. WILSON diz que o RONDINELE perguntou se ele queria comprar o caminhão do "FII" (de FILHO) para 
colocar na prefeitura. MARCOS diz que essa é uma alternativa, pois o FII já está com o caminhão f ichado na prefeitura. MARCOS 
diz que o FII quer comprar a kombi do DIQUINHO, mas ele não deixou, porque o FII já tem o caminhão e não pode ter dois. WILSON 
pergunta o preço da kombi. MARCOS diz que a pedida é quinze mil, mas deve valer menos, pois ela é 2002.. WILSON diz que vai 
lá para conversarem. MARCOS diz que está na prefeitura.

COMENTÁRIO:

6292931307 27/03/2013 10:37:52 27/03/2013 10:40:46

        0 00:02:54 6493060449 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: Joaquim (Emater) solicita a senha do e-mail do e-mail prefcrominia@hotmail.com para gerar outra para o "Sincov" (login CPF 
Marcos e senha #Mroger15), pois está dando problemas na transmissão de dados do Projeto do Ministério da Pesca... Marcos 
repassa a senha do e-mail da Prefeitura: PREFcontrole2013

COMENTÁRIO:

6292931307 27/03/2013 10:59:43 27/03/2013 11:01:19

        0 00:01:36 6492174020 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: Marcos liga para Camila e está repassa a nova senha do "Sincov", qual seja: #Mroger1515

COMENTÁRIO:

6292931307 27/03/2013 11:41:27 27/03/2013 11:44:59

        0 00:03:32 6492220510 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MARCOS retorna a ligação para IVONE e esta diz que parece que a EDJÂNE está chateada, porque o ELE chamou a CAMILA de 
Mairipotaba. MARCOS pergunta o que isso tem a ver. IVONE diz que EDJÂNE quer que chame a mulher de Hidrolândia. MARCOS 
pergunta se a mulher de Hidrolândia vai trabalhar para ganhar novecentos reais por mês. IVONE diz que não. MARCOS diz que 
isso é algo que ele não dá conta de resolver. Diz que a contratou (EDJÂNE) e também contratou o marido desta. MARCOS diz 
que colocou aquele menina (CAMILA) mais para atender juridicamente e que não tem como pagar mais. MARCOS diz que é para 
deixá-la para lá. Diz também que precisa de arrumar um quarto com o Dr. CASIMIRO para sábado para atender um companheiro. 
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IVONE pergunta se tem que ser com o Dr. CASIMIRO. MARCOS diz que sim, porque é ele quem está fazendo o pré-natal. Diz que 
é para o fazer o parto da mulher do WILSON, mas este não sabe qual o hospital. IVONE diz que é no Santa Genoveva. MARCOS 
fala que o parto está marcado para sábado. IVONE pergunta se é para pedir um desconto. MARCOS diz que precisa arrumar 
isso para o WILSON e é para ver com o Dr. CASIMIRO se ele faz esse atendimento pelo SUS. IVONE adverte que pelo SUS é só 
em outro hospital. MARCOS diz que se ele f izer em outro hospital não tem problema. IVONE diz que, no outro hospital, vai 
verif icar quem está de plantão para eles já mandarem-na com o encaminhamento de parto. IVONE explica que no Santa 
Genoveva é só particular e o valor é mil e quinhentos reais, com desconto, se for cesariana premeditada, eletiva. IVONE fala 
para WILSON procurá-la. 

COMENTÁRIO:

6292931307 28/03/2013 17:07:55 28/03/2013 17:10:47

        0 00:02:52 6492256692 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MARCOS liga para AFRÂNIO e pergunta por que o salário do pessoal do Conselho Tutelar está R$ 4.220,40. AFRÂNIO pergunta 
se é esse valor por pessoa. MARCOS confirma. AFRÂNIO diz que está errado e fala que não viu isso. AFRÂNIO diz que vai 
verif icar. MARCOS diz que este valor refere-se ao pagamento da MARTA e DINAIR (?). AFRÂNIO pede para ver o de outros. 
MARCOS diz que está olhando um por um. MARCOS comenta que tem muitos erros na folha, inclusive há pessoas que não são 
mais funcionários e que fez pagamento a estes. AFRÂNIO pergunta quem. MARCOS informa que é a KEILA. MARCOS diz que 
eles têm que consertar e estornar esses valores. 

COMENTÁRIO:

6292931307 28/03/2013 17:25:40 28/03/2013 17:31:57

        0 00:06:17 6492256692 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MARCOS confirma para AFRÂNIO que a folha está errada. MARCOS pergunta quem é DEUZENITA. AFRÂNIO pergunta se é 
PROAS. MARCOS diz que sim. AFRÂNIO diz que tem pessoas no PROAS que ele nem sabia que estava trabalhando. Cita o caso 
do CARRILHO e diz que já tinha visto. MARCOS diz que essa menina foi demitida. AFRÂNIO diz que chegou a ver a exoneração 
dela. MARCOS pede a AFRÂNIO para verificar se esta menina está na folha deste. AFRÂNIO pergunta se ela é da Assistência 
Social. MARCOS confirma, diz que é da PROAS. AFRÂNIO fala que ontem questionou uma pessoa, diz que acha que foi a ALINE, 
e esta pessoa explicou que o valor da KEILA (a menina) é para pagar ou completar o salário do EURÍPEDES ou do ADRIANO. 
AFRÂNIO pergunta se existe isso. MARCOS diz que teve isso sim, entretanto isso era para ficar em segredo e como isso 
"escapou na rua", ele a demitiu. AFRÂNIO pergunta qual o valor do salário dela. MARCOS diz que era quatrocentos redondo. 
AFRÂNIO pergunta a data que ela foi demitida. MARCOS diz que foi com data do dia primeiro. MARCOS pergunta quem é 
ROBERTO CAMPOS MENDES e, na sequência, lembra-se desse indivíduo e fala que ele é irmão do RAFAEL. AFRÂNIO diz que 
esse menino mesmo, o f ilho do GILBERTO. MARCOS diz que a folha que está com ele não é a quem fez os pagamentos não, que 
depois teve mudanças. MARCOS fala que nesta folha está os quatro e duzentos para cada um deles. AFRÂNIO comenta que, 
quanto aos agentes de saúde, se for jogar o que está estabelecido pelo incentivo do Governo Federal, eles estão recebendo 
acima. MARCOS diz que os professores receberam dentro do piso. AFRÂNIO diz que a KEILA CARRILHO não está na folha dele. 
MARCOS diz que, então a tiraram na hora de pagar. MARCOS pergunta quem é SEBASTIÃO ANTONIO OLIVEIRA concursado. 
Novamente, MARCOS lembra-se da pessoa e diz que é o TIÃOZINHO lá do Caxambu. 

COMENTÁRIO:

6292931307 01/04/2013 10:48:46 01/04/2013 10:54:31

        0 00:05:45 6239331459 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCOS fala que precisa de levar o pessoal  para falar com Dr. LEONARDO. Este fala que precisa antes esperar a audiência. 
MARCOS fala que já marcou. LEONARDO diz que está esperando f icar mais próximo do dia da audiência. LEONARDO propõe de 
ir lá um dia antes da audiência e conversar com o pessoal. MARCOS diz que pode ser. Que a audiência é dia 16 de abril, às 14 
horas, que vai dar numa terça-feira, que pode ir na segunda depois do expediente, conversar com o pessoal e terça de manhã 
faz outra reunião com o pessoal, que vai conversar com o pessoal duas vezes, que testemunha pode esquecer do que foi 
conversado. MARCOS fala que f ica combinado. LEONARDO diz que vai sair umas 4 horas da tarde da segunda-feira, que aí 
conversa com o pessoal depois das 6 horas. MARCOS diz que vai deixar o pessoal de aviso. LEONARDO pergunta por sua 
contratação. MARCOS diz que esqueceu de dar sequência no e-mail. LEONARDO fala que vai enviar outro e-mail. MARCOS 
repassa o e-mail da prefeitura: prefcrominia@hotmail.com. MARCOS fala que é só passar para o Controle Interno. LEONARDO 
pergunta se MARCOS consegue pagar alguma coisa para ele nesse mês. MARCOS diz que sim. LEONARDO fala que MARCOS 
tem que terminar o processo para então ele mandar a nota. 

COMENTÁRIO:

6292931307 01/04/2013 10:55:41 01/04/2013 10:57:28

        0 00:01:47 6239331459 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LEONARDO fala para MARCOS que está com uma preocupação, que fechou o contrato com MARCOS de 11 de R$ 2.700,00 e a 
12 ª parcela de R$ 5.400,00 por causa do 13º, mas que está com o problema, pois o contrato era para ter sido assinado em 
janeiro. Que tem o prazo para informar isso no TCM. LEONARDO pergunta se não é melhor colocar o contrato a partir de 
fevereiro. MARCOS concorda. LEONARDO fala que então vai colocar 10 parcelas de R$ 2.700,00 e a última em dobro para o 13º.
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COMENTÁRIO:

6292931307 01/04/2013 12:06:18 01/04/2013 12:08:17

        0 00:01:59 6296655455 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: Marcos pede ao Dr. Deir que repasse a ele, pelo e-mail: mrogerreis@hotmail.com, o projeto do loteamento Santa Bárbara, pois 
precisa dele no "CAD"...

COMENTÁRIO:

6292931307 01/04/2013 17:49:58 01/04/2013 17:51:46

        0 00:01:48 6492313426 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCOS fala para RODRIGO (sargento) que está precisando de um socorro, que algo meio em "off". Que precisava descobrir 
os dados de um cidadão, de uma placa de um carro, descobrir o proprietário. MARCOS passa a placa: NGF 4340. RODRIGO diz 
que vai f icar para amanhã, que o pessoal já está encerrando o expediente. MARCOS diz que é de um cara que está fazendo 
propostas, que quer descobrir se o "caboco" está com conversa ou não.

COMENTÁRIO:

6292931307 01/04/2013 18:48:17 01/04/2013 18:49:23

        0 00:01:06 6292537285 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCOS fala para JÚNIOR que estão com o problema dos bombeiros, que estes não tem dinheiro para amanhã. JÚNIOR diz que 
está no posto. MARCOS fala que disse para o DARCI procurar e o DIQUINHO e mais alguns desses que precisar, que é para 
JÚNIOR faze uma nota separada, que essa nota não pode ser paga por ele (MARCOS). Que JÚNIOR pode fazer em nome da 
prefeitura, que é para escrever direitinho o nome deles, que quando eles receberem o cheque, vão lá e pagam ela. JÚNIOR diz 
que vai fazer em duas guias. MARCOS fala para JÚNIOR fazer o controle, que vai ver se paga eles amanhã para pagar isso daí. 

COMENTÁRIO:

6292931307 02/04/2013 09:37:16 02/04/2013 09:38:24

        0 00:01:08 6492313426 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: SARGENTO (RODRIGO?) pergunta a MARCOS se o veículo é uma F-250. Este diz que sim. SARGENTO fala que ela é alienada ao 
Banco Santander, que é leasing, que não aparece o nome do arrendatário, só do anterior, que é RENATO SILVA LUCAS. Que a 
placa é de Goiânia e o endereço é Rua Beirute, Jardim Pampulha, Goiânia. MARCOS diz que está investigando um parceiro, que 
estão investindo umas f ichas nele.

COMENTÁRIO:

6292931307 02/04/2013 11:25:56 02/04/2013 11:33:28

        0 00:07:32 6232591920 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

JÚNIOR da NEMPT (?) liga para MARCOS e pergunta se este viu as fotos. MARCOS diz que o negócio é só o ouro, que é zero. 
JÚNIOR fala que o carro está na garagem, que chegou de Campo Grande hoje. MARCOS pede a JÚNIOR para fazer a negociação 
igual à anterior para ele f icar cliente. JÚNIOR diz que faz a nove pelo veículo que MARCOS está vendo. MARCOS indaga o 
horário que ele tem que sair para chegar lá às 08h30 da manhã. JÚNIOR diz que dá em média 18 ou 20 horas de viagem e fala 
que o ônibus tem trânsito livre nos pedágios, com isso eles ganham uns 40 minutos. MARCOS comenta que a estrada está muito 
boa. MARCOS pede para JÚNIOR deixar por oito e seiscentos, pois são só dois dias, senão vai ter problema com a contabilidade, 
porque já tem orçamento. JÚNIOR diz que o aluguel deste veículo está muito parado. Os interlocutores negociam o valor. 
MARCOS diz que vai fechar com JÚNIOR, porém adianta que não é para mandar o contrato com o valor fechado, pois ainda vai 
verif icar quanto vai conseguir de patrocínio. Ao longo da conversa, MARCOS lembra-se que o limite para dispensa de licitação é 
oito mil reais, então pede a JÚNIOR para dividir o valor em duas notas: uma será paga pela prefeitura e a outra pelo banco, que 
fará uma doação para essa viagem. JÚNIOR pede para mandar os dados dele para emissão do contrato. MARCOS informa o 
telefone da secretária (64 9224-6098 - ALINE) para JÚNIOR contatar e pegar as informações necessárias. MARCOS diz que, 
primeiramente, o contrato será feito no nome dele, pessoa física, e, depois que tiver o valor dos patrocínios, descartam este 
contrato e fazem outro em nome da prefeitura. 

COMENTÁRIO:

6292931307 09/04/2013 15:32:39 09/04/2013 15:35:49

        0 00:03:10 6481116554 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCOS conversa com CARRARA sobre extratos de contas convênio e poupança para prestação de contas da Prefeitura. 
CARRARA teria providenciado para MARCOS, em momento anterior, tais extratos. MARCOS solicitou o envio dos documentos 
para o e-mail: tr-consultoria@hotmail.com. 
Convênio: 032712733/2010
Conta (?): 034582343
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COMENTÁRIO:

6292931307 10/04/2013 08:44:01 10/04/2013 08:44:44

        0 00:00:43 6292537285 RERCEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCOS fala a PEDRUCA que está descendo mais cedo, que tem outra reunião lá, que é 3 horas lá no deputado. PEDRUCA diz 
que estará lá 3 horas. MARCOS pede para PEDRUCA levar o ZEZINHO, alguém da prefeitura.

COMENTÁRIO:

6292931307 10/04/2013 08:55:13 10/04/2013 08:57:22

        0 00:02:09 6232654109 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ZÉ fala para MARCOS que ligaram de Cromínia ontem para ver quem estava mexendo com esses programas, que é esse povo 
do PSDB, que vão acabar com a raça desse povo, que eles não ajudam em nada. Que é para MARCOS falar que foi um pedido 
seu para MARCO ABRÃO, que politicamente é para falar assim, que para o povão vão falar a mesma coisa, que é para MARCOS 
orientar a ORDÁLIA, que isso é do vereador ZÉ ANTÔNIO que havia pedido para o Dr. MARCOS, presidente da AGEAB, que 
agora está saindo eles, que o MARQUINHO quando era vereador lembra desse trem. Que alguém ficou satisfeito da forma como 
MARCOS falou de JURANDIR, que ele falou para MARCOS correr com os trem, que sobre aquele outro negócio não teve como 
conversar com ele, que quando ele chegar vai com ele pessoalmente no JOÃO (VALECE?). 

COMENTÁRIO:

6292931307 10/04/2013 14:31:36 10/04/2013 14:34:31

        0 00:02:55 6293434829 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCOS pergunta a MARISLEI se ela estará com Deputado "ISO ?" às 15 horas. MARISLEI diz que está em Caldazinha, sugere 
MARCOS "massagear o ego"  do Deputado e pedir para ele fazer a Emenda de 70 mil, que o projeto já está pronto para entregar 
na Agetur, precisa de encaminhamento e pegar a assinatura do Governador. 

COMENTÁRIO:

6292931307 10/04/2013 14:42:02 10/04/2013 14:42:44

        0 00:00:42 6293434829 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARISLEI questiona a MARCOS se ele irá atendê-lo imediatamente, porque ela chega em 20 minutos. MARCOS diz que MARISLEI 
pode ir, que tem sessão na Assembleia e ele irá atender depois. 

COMENTÁRIO:

6292931307 10/04/2013 17:01:03 10/04/2013 17:01:49

        0 00:00:46 6293434829 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MARISLEI diz a MÁRCIA que é para MARQUIM pegar só a assinatura porque hoje o Vice-Governador é Governador. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292931307 11/04/2013 11:10:31 11/04/2013 11:11:28

        0 00:00:57 6281185569 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: "ÉRIQUE" pergunta ao MARCOS se este pode mandar um pouquinho de dinheiro sobre aquela outra nota, pois tem que quitar uns 
compromissos. MARCOS responde que teve uma conversa com o SECRETÁRIO para ele fazer uma repasse...

COMENTÁRIO:

6292931307 11/04/2013 11:26:11 11/04/2013 11:29:38

        0 00:03:27 6284755579 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JOSÉ conversa com MARCOS e pergunta se este está utilizando o ônibus que é da Metrobus. MARCOS responde que sim, está 
levando alunos para Goiatuba. JOSÉ informa que tem um ofício mandando recolhê-lo. JOSÉ informa que o diretor de operações 
da Metrobus é seu amigo, pois já trabalharam juntos com o MARCOS DE ALMEIDA. O diretor é um engenheiro. amigo pessoal e foi 
ele quem avisou JOSÉ sobre o ofício, de forma reservada. MARCOS salienta que gastou muito com o ônibus e que ele atende 37 
alunos. JOSÉ pede para acompanhar MARCOS na Metrobus para tratarem do assunto. JOSÉ deixa claro que tem alguém está 
pedindo o recolhimento do ônibus. O diretor conhecido de JOSÉ na Metrobus é o  ANTÔNIO BATISTA. JOSÉ agendará um horário 
para ir com MARCOS até a Metrobus tratar da questão.  

COMENTÁRIO:

6292931307 11/04/2013 13:11:08 11/04/2013 13:17:03

        0 00:05:55 6232654109 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JOSÉ ANTÔNIO diz a MARCOS que falou com o JURANDIR na Agetop, que ele disse ter conversado com o ADRIANO, que disse 
que é uma determinação do governador, mas que disse que tem alguém por trás, que vai ver com o BATISTA como que é o trem. 
JOSÉ ANTÔNIO fala que esse ônibus MARCOS  não vai devolver, que vai ligar para o diretor de operações, para ele segurar o 
máximo que ele der conta, que quando mandar o ofício é para avisar, que de um jeito ou de outro vai resolver para MARCOS, que 
é para f icar em "off", que não é para falar o nome de ninguém, que vai pedir o BATISTA para retardar o máximo possível. JOSÉ 
ANTÔNIO fala para MARCOS não deixar o ônibus a vista, que é para MARCOS arrumar outra garagem para deixar o ônibus à 
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noite, que é só para andar para levar o pessoal, que é para o pessoal f icar vendo o ônibus, que é para MARCOS segurar o 
ônibus caso alguém apareça para pegá-lo, que pode chamar a polícia, que pode falar que vai chamar a televisão. JOSÉ ANTÔNIO 
comenta que está soltando uma matéria no jornal dessa semana "puxando saco" do MARCONI e da VALÉRIA. Faz comentários à 
entrega  de vários maquinários hoje pelo (governador?). JOSÉ ANTÔNIO fala que as emendas de bancada são de alguém e do 
TATICO. Pergunta se a FLÁVIA não tem emenda de bancada. MARCOS fala que não sabe, mas que ela pediu dois caminhões 
para ele. JOSÉ ANTÔNIO explica o que são essas emendas dizendo que o governo entra com 60% e o Estado com 40%, que é 
um tal de "pai", que é para MARCOS conversar com FLÁVIA sobre isso. Falam sobre inscrição realizada para "patrol".

COMENTÁRIO:

6292931307 12/04/2013 09:25:34 12/04/2013 09:27:31

        0 00:01:57 6232213212 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDUARDO diz a MARCOS que procurará o Dr. Denis (?) para conversarem sobre um contrato.
Telefone do Dr. Denis (?): 81151500.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292931307 15/04/2013 10:52:18 15/04/2013 10:54:56

        0 00:02:38 6492503887 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCOS pergunta se PEDRUCA está em Cromínia. Este diz que está na Saneago. MARCOS fala que está com um "pepino", com 
o Sargento EDSON, que aquele menino do MARQUINHO, do supermercado, o "ALERRANDRO", que este pegou a moto de 
MARQUINHO de fazer entrega e foi para o Professor Jamil escondido e os homens guardaram ela lá. PEDRUCA diz que lá no 
Jamil é o REZENDE que é o comandante. MARCOS fala que é o EDSON. PEDRUCA diz que vai ligar para ele. MARCOS fala que 
ainda não foi encaminhado, que ainda não foi para o juiz, que está mais fácil. MARCOS fala para PEDRUCA ligar para o EDSON, 
que acha que o REZENDE está de férias, que o EDSON é melhor de lidar. MARCOS pede para PEDRUCA retornar quando falar 
com EDSON.

COMENTÁRIO:

6292931307 15/04/2013 16:05:55 15/04/2013 16:07:41

        0 00:01:46 6299717000 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCOS conversa com HNI (Doutor) sobre DR. ROBSON fazer a audiência amanhã. Falam sobre o advogado conversar com as 
testemunhas. MARCOS pega o telefone de ROBSON: 64-9695-2141.

COMENTÁRIO:

6292931307 15/04/2013 16:08:02 15/04/2013 16:09:29

        0 00:01:27 6496952141 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCOS conversa com Dr. ROBSON sobre audiência de amanhã às 14hs, em Pontalina. Marcam de conversar com as 
testemunhas 9hs da manhã. MARCOS fala que vão reunir na chácara do ex-prefeito.

COMENTÁRIO:

6292931307 16/04/2013 07:03:49 16/04/2013 07:05:07

        0 00:01:18 6492311915 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MARCOS conversa com HNI sobre audiência em Pontalina, às 14 horas.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292931307 16/04/2013 07:37:27 16/04/2013 07:38:48

        0 00:01:21 6492080067 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCOS pega com HNI o telefone de NILSINHO, irmão deste (9203-6967). HNI acha que NILSINHO está na roça. MARCOS diz 
que vai precisar dele aqui 9 horas. HNI comenta que hoje tem a audiência. MARCOS confirma e diz que o advogado quer  
conversar com ele. HNI pergunta se tem algum risco de dar problema. MARCOS fala que não, que às vezes nem vai ter 
audiência. HNI f ica de ligar para NILSINHO.

COMENTÁRIO:

6292931307 16/04/2013 07:39:53 16/04/2013 07:41:02

        0 00:01:09 6492435520 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCOS fala a HNI que o advogado está vindo e por volta das 9 hs quer conversar com ele, que a  audiência será hoje às 2 
horas da tarde. MARCOS pergunta se HNI lembra que ele havia lhe pedido para ser testemunha. HNI pergunta onde será. 
MARCOS diz que em Pontalina. MARCOS comenta que não foram intimados, que acha que pode até não ocorrer a audiência, mas 
que tem que levar tudo preparadinho.

COMENTÁRIO:

6292931307 16/04/2013 09:31:37 16/04/2013 09:33:19

        0 00:01:42 6492080067 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: MARCOS orienta "PEDRÃO" a apresentar NOTAS FISCAIS para pagamento. MARCOS indica um contador de PONTALINA para 

fazer blocos de notas para PEDRÃO. MARCOS adiantará recursos todo o dia 10 para pagamento da gasolina e no f inal do mês 
liberará outro montante. Para que dinheiro seja liberado, PEDRÃO deverá apresentar, pois MARCOS deixa claro que não poderá 
mais pagar mediante apresentação de notinhas, pois é crime. O dinheiro adiantado será para pagar tais notinhas. MARCOS pede 
que PEDRÃO entre em contato com a turma no sentido do contador de PONTALINA arrumar tudo para todos. 

COMENTÁRIO:

6292931307 16/04/2013 10:05:09 16/04/2013 10:07:22

        0 00:02:13 6492791443 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CARLOS FIRMINO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE conversa com o "CINÉSIO"  sobre a apresentação da prestação de contas com 
prazo expirado e pergunta pelo documento. "CINÉSIO" respondeu que entregou para o PREFEITO. CINÉSIO salienta que O 
PREFEITO tem caixas de documentos na fazenda. CINÉSIO salienta que fez a prestação de contas... CARLOS FIRMINO ficou de 
conversar com O SENHOR FELIZARDO...

COMENTÁRIO:

6292931307 18/04/2013 09:39:33 18/04/2013 09:40:32

        0 00:00:59 6281987777 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: IVONE diz que ainda não saiu para Goiânia, que está no PSF. MARCOS pede para IVONVE anotar o número do EDUARDO para 
este olhar algo (8198-7777). IVONE diz que vai pedir o menor por que a demanda é pequena.

COMENTÁRIO:

6292931307 18/04/2013 10:58:57 18/04/2013 11:01:44

        0 00:02:47 6492461087 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ZÉ conversa com MARCOS sobre "um negócio do (PETRONIS ?) do CARLÚCIO de Indiara". ZÉ diz dias atrás "ele" queria que 
"liberasse uns trem" para "ele" plastif icar a carteirinha. MARCOS diz que "arrumou" combustível para "ele".  ZÉ diz que são 4 
carteirinhas que precisam ser levadas. 

COMENTÁRIO:

6292931307 18/04/2013 15:01:58 18/04/2013 15:04:39

        0 00:02:41 6193231962 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: Dr. CLÁUDIO conversa com LUCIANO sobre definição de PAC 2, com parceria com o governo federal. CLÁUDIO diz que vai 
mandar MARCOS fazer o contrato com LUCIANO, que será de 2 milhões, que já tem projeto de 1 milhão pronto, que vai fazer 
outro. CLÁUDIO pergunta quando LUCIANO vai em Goiânia. Este pergunta se MARCOS não vai a Brasília. CLÁUDIO fala que na 
segunda. 

COMENTÁRIO:

6292931307 22/04/2013 09:36:24 22/04/2013 09:41:14

        0 00:04:50 6232654109 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ZÉ conversa com MARCOS e este pergunta se ZÉ está segurando o ônibus. ZÉ diz que MARCOS pode ficar tranquilo e indaga 
se a pá carregadeira está lá na região deles. MARCOS diz que ela estava lá no sábado, que agora está lá, mas que ela volta 
rapidinho. ZÉ fala que quando a máquina estiver por lá, quer que jogue mais um cascalhinho na entrada de sua propriedade. 
MARCOS fala que vai conversar com o JOÃO, que está com este lá agora. ZÉ diz que pode tirar o cascalho do lixão, que 
empurraram o lixão, porém não f izeram as valas, que estão deixando o lixo na entrada. MARCOS fica de ver isso. ZÉ comenta 
que lá é um lugar que dá para fazer muita extração de cascalho. ZÉ fala que aquele cheque, que a semana passada foi 
complicada para o JURANDIR, por causa dos depoimentos que ele está tendo lá em Pontalina, que são 50 cheques, que quando 
sair esse agora, eles têm que ver se arrumam pelo menos mais 50, esse de R$ 3.000,00, que aquele outro negócio ele ligou para 
o JOÃO, que pediu para agilizar aquele negócio. MARCOS comenta com ZÉ que está achando que os companheiros estão 
querendo impedir negócio do asfalto. ZÉ fala que na próxima edição do jornal vai falar alguma coisa sobre quem está 
conversando f iado. ZÉ diz a MARCOS que depois eles conversam pessoalmente. Falam sobre FERNANDA.

COMENTÁRIO:

6292931307 22/04/2013 14:46:39 22/04/2013 14:48:19

        0 00:01:40 6492256692 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCOS questiona a AFRÂNIO se o pessoal da Jota Médica passou a requisição. AFRÂNIO diz que "eles não passam não, que 
já tem até alguma nota daquelas que já pagou". MARCOS diz que precisa "conferir isso" e questiona se IVONE está pegando 
"trem" lá sem comunicar. AFRÂNIO nega. MARCOS pede para AFRÂNIO "ligar lá" e pedir as requisições, porque precisa conferir 
com as notas f iscais; questiona como IVONE pegou "R$ 14.000,00 de medicamentos" depois daquele dia. AFRÂNIO questiona se 
a Jota Médica tem mais outras empresas junto com ela. MARCOS confirma. AFRÂNIO questiona se é tudo dela. MARCOS 
confirma. MARCOS diz que deu uma ordem que só venderia com sua autorização e que não autorizou ninguém. 

COMENTÁRIO:

6292931307 22/04/2013 14:48:48 22/04/2013 14:57:56

        0 00:09:08 6292864351 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: MARCOS cobra de MILTON as requisições. MILTON diz que não lhe repassou porque "é trem demais pra scannear". MARCOS 

questiona se depois daquele dia que MILTON lhe repassou os 22 mil, se entregou mais alguma mercadoria para Cromínia. MILTON 
confirma. MARCOS diz que tinha avisado que seria somente com sua autorização. MILTON diz que a IVONE (Secretária ?) lhe 
falou que faltou mercadoria em hospital, que ela comentou que MARCOS teria liberado. MARCOS diz que f icaram quase três 
meses comprando 22 mil e, de repente, sem autorização, MILTON entrega 14 mil. MILTON diz que está com os vales tudo certo; 
diz que IVONE (Secretária ?) lhe falou "nós tamo trabalhando com você MILTON, como é que você não manda o remédio"; diz que 
ela "mandou uma ambulância" ir a Jota Médica para buscar os remédios. MILTON diz que "dessas compra aí... esses 14 mil pode 
entregar o vale" acha que "não foi só essa vez, porque teve uma outra vez também... do pregão, que o pessoal tinha participado, 
que o preço tinha sido mais alto... parece que tem uns três vale". MILTON diz que "ela tinha feito, parece que devido homologar o 
processo lá do pregão... que o pessoal não queria entregar porque não tinha assinado o contrato", que ela disse que MARCOS 
tinha autorizado a compra, que ela (Secretária) mentiu. 

COMENTÁRIO:

6292931307 22/04/2013 15:00:30 22/04/2013 15:01:25

        0 00:00:55 6299941376 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCOS pergunta a RONILTON se já foi feito algum pedido para ele do hospital. RONILTON diz que pediu, mas que pediram para 
segurar, que não sabe se passou de novo. MARCOS pergunta se RONILTON sabe se ele assinou o contrato. RONILTON diz que 
assinou o contrato e deixou lá para MARCOS assinar, que ainda não pegou sua via. MARCOS fala que quer fazer um acordo 
com RONILTON, que os pedidos de Cromínia é só sob sua autorização. 

COMENTÁRIO:

6292931307 22/04/2013 16:04:29 22/04/2013 16:05:33

        0 00:01:04 6492615610 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCOS pergunta ZEZINHO se ele tem interesse de comprar a casa da prefeitura. ZEZINHO diz que agora ele não pode, que 
com o dinheiro comprou a terra. MARCOS indaga se ele não sabe quem quer comprar, que o leilão é depois de amanhã. ZEZINHO 
diz que não sabe pergunta qual o preço. MARCOS fala que o preço mínimo é R$ 120.000,00

COMENTÁRIO:

6292931307 22/04/2013 16:05:53 22/04/2013 16:06:48

        0 00:00:55 6492780016 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCOS pergunta a ZÉ se A "ADRENALINA?" não interessa na casa. ZÉ fala que parece que o trem dela não deu nada, que ela 
ia vender a dela, que parece que não deu certo. MARCOS fala para ZÉ dar uma força para vender a casa até depois de amanhã.

COMENTÁRIO:

6292931307 22/04/2013 16:50:43 22/04/2013 16:55:01

        0 00:04:18 6232650800 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCOS conversa com RIVALDO sobre orçamento de mesa de "PBX?". Falam sobre modelo, MARCOS cita do orçamento 
passado uma "PI 730 INTELBRAS". RIVALDO diz que o preço é R$ 335,00, que à vista dá 4% de desconto. MARCOS diz que é 
cheque da prefeitura. RIVALDO fala que não trabalham com cheque. MARCOS fala que pode ser transferência bancária. 
RIVALDO diz que é R$ 321,60. MARCOS pergunta o endereço de RIVALDO. Este diz que é Av. T-2, 1433, Setor Bueno. MARCOS 
pede os dados para fazer transferência. RIVALDO fala que é Banco do Brasil, Agência 3382-0, conta 430903-0, em nome de 
"horus telecom", que é para MARCOS fazer depósito identificado com o CNPJ da prefeitura. Que MARCOS manda o comprovante 
em seu e-mai, que aí pega os dados e faz a nota. Fala seu email: rivaldo@horustelecom. com.br. Falam sobre modelo e marca da 
mesa operadora.

COMENTÁRIO:

6292931307 22/04/2013 16:55:21 22/04/2013 16:56:02

        0 00:00:41 6492256692 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCOS fala a HNI que precisam fazer uma transferência de R$ 321,60 no Banco do Brasil. MARCOS diz que liga depois, que 
está entrando na audiência. HNI comenta que depois das 5 horas não faz transferência.

COMENTÁRIO:

6292931307 22/04/2013 17:35:38 22/04/2013 17:38:49

        0 00:03:11 6232231108 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCOS (de CROMÍNIA) fala para TAÍS que está com um contato em BRASÍLIA que se chama LUCIANO e este pessoal está 
disposto a colocar umas emendas para ele (MARCOS), e que o LUCIANO precisa entrar em contato com ela. MARCOS pergunta 
se ela disporia ligar para o LUCIANO. TAÍS pergunta o número de telefone. MARCOS diz que o número de telefone do LUCIANO é 
(61) 9323-1962. MARCOS fala que f icou conhecendo esse pessoal através do assessor jurídico dele (MARCOS), e que esse 
cara de repente pode ser um apoio bom para ela lá, se for verdade o que ele (LUCIANO) fala, "tem muito esse tipo de coisa, e as 
vezez não é verdade". MARCOS diz que o CLAÚDIO que é parceiro de LUCIANO que é amigo dele (MARCOS), CLAÚDIO disse 
que o LUCIANO tem "carta marcada no MINISTÉRIO" que o que LUCIANO cadastra, vai lá já assina e sai a obra, que é muito 
rápido o negócio. MARCOS diz que está pensando arriscar umas "fichas" . TAÍS diz que tem que arriscar mesmo. MARCOS diz 
que as vezes de repente ajuda nos outros municípios dela. TAÍS diz que as vezes marca com o LUCIANO um vinda aqui para 
eles organizarem.  MARCOS diz que se for uma ida lá, ele (MARCOS) vai lá com ela. TAÍS diz que vai falar com LUCIANO e 
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MARCOS ROGER GARCIA REIS
depois liga para falar, que está terminando o negócio de GOIANIRA que o Engenheiro está lá e que assim que terminar liga para o 
LUCIANO. MARCOS diz que o LUCIANO disse que precisava conversar com a pessoa que faz o cadastro, para dá uma diga de 
como está o "negócio aqui "para liberar o recurso. TAÍS pergunta se o LUCIANO quiser a senha é para passar. MARCOS diz que 
LUCIANO não quer a senha, que quer orientar onde vai colocar o cadastro, é o lugar onde tem mais acesso.

COMENTÁRIO:

6292931307 22/04/2013 21:13:58 22/04/2013 21:18:28

        0 00:04:30 6292812224 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DJALMA conversa com MARCOS sobre estrago em mataburro e lhe pede ajuda f inanceira. MARCOS diz que a Prefeitura irá lhe 
ajudar. DJALMA diz que iria comprar os ferros e colocaria a nota em nome da Prefeitura e fala que o valor total do reparo é R$ 
1.400,00. MARCOS oferece pagar metade do valor, diz que poderá pagar em maio, porque no mês de abril não tem dinheiro para 
nada, nem para pagar funcionário. 

COMENTÁRIO:

6292931307 23/04/2013 08:37:36 23/04/2013 08:37:54

        0 00:00:18 6492256692 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: AFRÂNIO? diz a MARCOS que o(Osvaldo?Osório?) está prontinho o negócio para ele pegar lá, MARCOS diz que depois passará 
lá.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292931307 23/04/2013 11:37:59 23/04/2013 11:39:56

        0 00:01:57 6284755579 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MARCOS ROGER (prefeito) X JOSÉ ANTONIO FONSECA

TRANSCRIÇÃO: JOSÉ ANTÔNIO pergunta ao PREFEITO MARCOS ROGER se este está ocupado. MARCOS responde que está quase chegando 
em BRASÍLIA. JOSÉ ANTÔNIO indaga se MARCOS tem algum compromisso um pessoal dos remédios. O PREFEITO esclarece que 
compromisso, compromisso não. MARCOS esclarece que fez um pregão antes de conversar com JOSÉ ANTÔNIO e que 
EDILBERTO e MILTON não participaram do PREGÃO, pois estavam sem documentos. MARCOS salienta que comprou do 
EDILBERTO e do MILTON só nos três primeiros meses. MARCOS assevera que no próximo comprará tudo dos meninos e que 
organizam o PREGÃO para sair para eles...

COMENTÁRIO:

6292931307 23/04/2013 12:01:39 23/04/2013 12:06:44

        0 00:05:05 6299717000 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCOS pergunta ao DOUTOR se o trem lá acabou. MARCOS conta ao DOUTOR sobre o andamento da audiência, espera que o 
juiz dê o caso por encerrado. MARCOS salienta que o promotor disse que as provas não são robustas em desfavor de 
MARCOS. O ADVOGADO entende que a sentença será favorável e deve sair ainda este mês, nesta semana. MARCOS comenta 
que o juiz é de sua Loja Maçônica, contudo o DOUTOR orienta que MARCOS nem toque sobre este assunto com ele, deixe a 
coisa correr naturalmente. Dr. WALDISON foi quem acompanhou o MARCOS durante a audiência, o o DOUTOR estava viajando. 
MARCOS esclarece que o secretário efetuou um pagamento ao DOUTOR e que no início do mês sairá um outro pagamento...

COMENTÁRIO:

6292931307 23/04/2013 13:11:10 23/04/2013 13:11:52

        0 00:00:42 6193211962 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCOS confirma com o LUCIANO se este já está no posto - (Brasília-DF?!). Luciano confirma que sim. MARCOS está nas 
proximidades e é visto por LUCIANO que pede que MARCOS o espere onde está.

COMENTÁRIO:

6292931307 23/04/2013 14:28:28 23/04/2013 14:30:29

        0 00:02:01 6236422040 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: PEDRO ADVOGADO pede um horário na agenda de MARCOS, pois o A NTÔNIO CARLOS já tem os números para serem 
apresentados ao PREFEITO. MARCOS marca para a terça-feira e combina de ir à Goiânia. O horário será definido na segunda-
feira.

MILTON MACHADO MAIA

COMENTÁRIO:

6232772292 16/01/2013 08:38:40 16/01/2013 08:42:11

        0 00:03:31 6232612002 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para MILTON e indaga se este está indo, pois tem questões pendentes das prefeituras. EDILBERTO diz que o 
pessoal de Uruana está nervoso, porque MILTON ficou de dar um retorno. Que o cara de Indiara chegou com uns quinze 
mandado de segurança e que MILTON tem que ir a INDIARA para organizar a lista, porque senão vai dar problema, pois tem que 
comprar para três meses.
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MILTON MACHADO MAIA

COMENTÁRIO:

6292864351 16/01/2013 08:49:30 16/01/2013 08:55:36

        0 00:06:06 6292211917 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

JACIARA liga para MILTON e reclama de problemas na empresa, citando: troca de pedidos entre as prefeituras de Mozarlândia e 
Araguapaz; preços de medicamentos para Corumbaíba. MILTON justif ica, dizendo que está viajando para visitar prefeitos e que 
precisa de alguém para dar um suporte a ele na empresa. JACIARA pergunta se, realmente, tem dois pedidos de medicamentos 
para Indiara. MILTON confirma. 

COMENTÁRIO:

6232772292 16/01/2013 08:56:12 16/01/2013 08:58:09

        0 00:01:57 6434477025 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MILTON liga para ERCILENE e conversam sobre pedidos para farmácia do Cidadão. MILTON pede  para esta verificar se o valor 
vai ser pago por meio de saldo do contrato ou se é preciso faturar nota. MILTON informa o nº do pregão: 011/2011 - Farmácia 
básica e seu celular: 9286-4351.

COMENTÁRIO:

6292864351 16/01/2013 09:12:11 16/01/2013 09:15:57

        0 00:03:46 6492796790 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

ERCILENE liga para MILTON e diz que o aditivo do contrato foi entregue para o DIVINO. MILTON diz que ainda não recebeu esse 
aditivo para assinar e pergunta se tem saldo no contrato e se pode faturar. ERCILENE consulta LUCIENE e esta diz que pode 
enviar os medicamentos, mas que o recebimento será após a assinatura do aditivo. MILTON pede para enviar o contrato pela 
ambulância para ele assinar. 

COMENTÁRIO:

6232772292 16/01/2013 09:24:54 16/01/2013 09:53:23

        0 00:28:29 6232616663 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MILTON informa para JACIARA que é para faturar o de Corumbaíba, naquele preço que ele trabalhava na Farmácia básica. 
Informa que o contrato foi aditivado, e que ela tem os preços em uma planilha do pregão 11/2011 - Farmácia básica. MILTON 
explica que é aquele da cebrofilina, amoxilina que ele lança caixa, depois tira separado no vale. MILTON instrui JACIARA a 
transformar o pedido em licitação e tirar preço zerado para o pessoal levar a mercadoria e, quando ele chegar à empresa, tira a 
nota fiscal e passa para o email da LUCIENE. JACIARA passa o telefone para CLÁUDIA e esta conversa com MILTON sobre o 
processo para fazer pedidos e entregar medicamentos. MILTON atende cliente DEIRIANE para saber informações sobre pedido. 
MILTON reclama sobre a forma como trabalho está sendo feito na empresa, pois não terão condições de atender os clientes. 

COMENTÁRIO:

6292864351 16/01/2013 10:33:25 16/01/2013 10:41:57

        0 00:08:32 6291471300 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MILTON conversa com CLÁUDIA sobre pedido de Aragarças. ALVO também conversa com WALTER e este diz que ficaram duas 
notas da prefeitura de Marzagão sem pagamento, no valor de mil e oitocentos aproximado e, também, da prefeitura de Luziânia, 
no valor de onze mil setecentos e sessenta. MILTON explica que a nota de Marzagão, no valor de quatrocentos e poucos, foi 
cancelada e que a mercadoria era kit de chagas, ele acha. WALTER fala para MILTON ir a Marzagão e conversar com o prefeito. 

COMENTÁRIO:

6292864351 16/01/2013 17:27:21 16/01/2013 17:28:25

        0 00:01:04 6292188424 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: FAUSTO liga para fazer pedido a MILTON, por telefone. ALVO (chama o interlocutor de "prefeito") diz que retorna para anotar. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6232772292 17/01/2013 21:35:51 17/01/2013 22:20:15

        0 00:44:24 6232997680 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta para MILTON se tem notícia do DÓ (?). MILTON responde que ele estava vindo. RESUMO DO DIÁLOGO:
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MILTON MACHADO MAIA
VANDERLEI (empresa Ideal) indaga se DÓ (funcionário da Ideal) falou que o "trem lá" rendeu bem. MILTON confirma e diz que DÓ 
falou que ganhou 468 mil, mas que o "trem" era da Biomed e dele. MILTON continua dizendo que a Peogen (?) ganhou seiscentos 
e poucos mil e a Biomed ganhou oitocentos mil. VANDERLEI diz que o de Itapaci e o de Campinaçu é naquele mesmo jeito do 
combinado de antes. MILTON diz que não entra com a proposta cheia, não. VANDERLEI fala que o negócio vai entregar no vale, 
igual estão fazendo, e depois na hora de faturar, fatura com o preço lá em cima, vai pegar item do pregão. (Aos 40m56s, 
VANDERLEI explica como vai funcionar: diz que o preço que foi fechado, não vai ser o praticado, que vão pegar a mercadoria 
que entregou no vale, por exemplo, um eletrodo que custa R$ 0,80, vão jogar a R$ 1,60 e se o pedido deu mil reais, vão pegar 
esses mil reais e distribuir nos itens do pregão e faturar, preço cheio, lá em cima, cem, cento e vinte por cento, senão não dá 
para pagar comissão). VANDERLEI diz que é igual à mercadoria que mandou ontem. VANDERLEI diz que, ontem, foi na Santa 
Casa e eles parcelaram a dívida em nove meses (oito mil e pouco cada parcela e que dia 21, o dinheiro está na conta) e 
assinaram um contrato. MILTON fala sobre um pedido de Carmo do Rio Verde, no valor aproximado de 15 mil, e o DELSON quer 
que empresa diversa da JMédica entregue este pedido, pois "no pregão ela vai ganhar". MILTON diz que eles informaram o preço 
da Biomed para ele cobrir. VANDERLEI pergunta se MILTON tem notícia das prefeituras deles em parceria com a Jmédica. MILTON 
diz que vai a Indiara, amanhã, pegar a lista para  fazer o emergencial e que tem um pregão em Aragarças. MILTON fala que o 
EDIBERTO falou que não é para colocar a Ideal para participar das prefeituras que VANDERLEI não entrou, porque ele vai pôr os 
dois irmãos: MAEVE e JRLacerda. VANDERLEI diz que vai correr risco. MILTON diz que alertou EDIBERTO que tem que tomar 
cuidado demais, senão o Ministério Público cai em cima. MILTON diz que EMERSON, de Aragarças, falou que vai fazer o pregão e 
que o EDIBERTO falou para colocar o VANDERLEI (da Ideal) para ganhar um pouco. VANDERLEI diz que é uma ajuda f inanceira 
ou serve para substituir Pires do Rio. MILTON destaca que, em Pires do Rio, parece que vai ter uma emergencial e que conversou 
com TOMÁS (advogado) e este disse que, em Pires do Rio, vão fazer uma emergencial e que vai deixar uma parte para eles. 
MILTON diz que falou que quem deu a maior parte do dinheiro, em Pires do Rio, foi Vanderlei. MILTON retoma ao assunto de 
Indiara, dizendo que vai lá amanhã e que lá f ica mais tranquilo, que vai fazer o emergencial e que lá dá para mexer os 
"pauzinhos". Conversam sobre preço de algumas mercadorias e fornecedores. Os interlocutores conversam sobre processos 
internos da Ideal. MILTON diz que teve uma conversa muito boa com o WANDERSON (Requimed), de Itapaci, e que falou para 
este da parceria dele (MILTON) com a Ideal e disse que se WANDERSON levasse uma venda para Ideal, pagava comissão. 
MILTON diz que WANDERSON interessou muito, mas que f icou com medo disso cair no ouvido do RODRIGO. MILTON explica que 
combinou com WANDERSON, para EDIBERTO não desconfiar, que MILTON deixa espaço para a Requimed e que WANDERSON 
deixa para Ideal. VANDERLEI fala que dias 21, 22 e 23 vai estar em Bela Vista. Comentam da importância de participar do pregão 
de Bela Vista para entrarem na classif icação, pois entra a negociação, "eu levo esse, cê leva outro". VANDERLEI concorda e diz 
que é a "parceria".

COMENTÁRIO:

6292864351 18/01/2013 10:40:38 18/01/2013 10:41:44

        0 00:01:06 6293705030 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON conversa com JÚNIOR (possivelmente NELSON FIDELIS DINIZ JUNIOR, Secretário de Administração da cidade) sobre 
envio de medicamentos para a cidade de Uruana.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292864351 18/01/2013 11:08:30 18/01/2013 11:11:02

        0 00:02:32 6233486952 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON X MARIA JOSÉ (MOZARLÂNDIA)

TRANSCRIÇÃO: MARIA JOSÉ de Mozarlândia pergunta a MILTON se ele recebeu lista de material do hospital e medicamentos, para três meses. 
MILTON confere se há pedido de material odontológico, medicamento, material hospitalar e atenção básica. MARIA JOSÉ 
confirma. MILTON diz a ela que, se precisarem de qualquer coisa até eles atenderem a esse pedido, que é  emergencial, ela pode 
ligar, que eles mandam por meio de "vale". MILTON questiona sobre produtos pedidos da primeira-dama (leite e material de 
f isioterapia).

COMENTÁRIO:

6292864351 18/01/2013 13:29:52 18/01/2013 13:37:56

        0 00:08:04 6281400407 Efetuou

CHAMADA MUITO IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

VIVALDO (de Araguari) liga para MILTON e diz que já falou com o secretário de saúde, porém a lista não f ica pronta hoje, 
provavelmente, deve ficar pronta na terça ou quarta-feira com os itens que eles vão precisar. VIVALDO diz que vão fazer o 
emergencial para fevereiro, março e abril e salienta que o pessoal (da prefeitura ?) está em Belo Horizonte participando de um 
fórum. VIVALDO pede para MILTON ajudá-lo em problema pessoal, com um tal de MARCELO, que disse que trabalha com 
MILTON, e que deu uns cheques da namorada dele (de Corumbaíba) para pagar um dívida referente a uns materiais que a irmã 
dele está adquiriu de VIVALDO para reformar a distribuidora de MARCELO, em Araguari. VIVALDO fala que MARCELO sustou 
esses cheques e que a família de MARCELO é de Corumbaíba. MILTON diz que tem amizade com MARCELO, mas este não 
trabalha com ele. MILTON fala que MARCELO abriu uma pequena distribuidora. VIVALDO diz que MARCELO foi ao prefeito para 
vender e que o prefeito pediu referências de MARCELO a VIVALDO. ESTE diz que falou a verdade para o prefeito, dizendo que 
MARCELO é um "picareta". MILTON diz que vai ligar para MARCELO e conversar com este. Os interlocutores retornam ao 
assunto inicial da ligação, quando VIVALDO diz que o pessoal vai chegar de Belo Horizonte, às 14h30, e que ele vai buscá-los 
no aeroporto. VIVALDO reitera que já conversou com o secretário de saúde e que este está providenciando a listagem. MILTON 
pergunta se não precisa f icar com medo, pois "aquele emergencial, eles vão atender". VIVALDO responde: "Mil por cento" e fala 
para MILTON dormir despreocupado. MILTON pergunta se VIVALDO deu conta de nomear aquela pessoa que ele pediu. 
VIVALDO diz que, como eles estão todos fora, inclusive o secretário de administração, só vai conversar com eles hoje à tarde, 
mas destaca que não esqueceu do Sr. RONAN RIBEIRO DA COSTA. MILTON diz que tem que nomear este cara para o 
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MILTON MACHADO MAIA
almoxarifado. 

COMENTÁRIO:

6292864351 18/01/2013 14:55:17 18/01/2013 14:56:08

        0 00:00:51 6292211917 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

JACIARA liga para MILTON e pergunta se é para faturar os vales que ele pediu para tirar de Corumbaíba de (remédios) 
controlados. MILTON explica que vai faturar depois no próximo pedido, pois este (vale) é só para atender o final de semana. 
JACIARA pergunta se é para pôr preço aleatório. MILTON confirma. JACIARA pergunta se é só uma caixinha de cada. MILTON 
diz que sim e fala que o ROMÁRIO vai levar a lista daqui a duas semanas. 

COMENTÁRIO:

6232772292 19/01/2013 11:02:47 19/01/2013 11:11:28

        0 00:08:41 6434471967 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MILTON conversa com sua mãe sobre a negociação dele com BOLÃO (MAIA - este indivíduo é irmão de MILTON) sobre galinhas, 
no valor de R$ 280,00. Conversam sobre espingarda de chumbinho que está com MARCELO. MÃE fala que MARCELO esteve lá 
e disse que ia para Araguari. 

COMENTÁRIO:

6232772292 19/01/2013 18:01:04 19/01/2013 18:21:06

        0 00:20:02 6285589212 Efetuou

CHAMADA MUITO IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

BAIANO (VANDERLEI da IDEAL) liga para MILTON e diz que o ANDERSON (da REQUIMED) enviou a proposta de Bela Vista, mas 
se eles (BAIANO e MILTON) forem alinhar com a proposta dele é prejuízo, porque o preço de ANDERSON está muito baixo. 
BAIANO explica que a proposta tem 212 itens e que destes, 84 itens estão com o preço mais baixo e 87 itens estão com o preço 
igual ou o preço deles está mais baixo. BAIANO diz que o preço de ANDERSON está desatualizado. BAIANO diz que vai 
conversar com ANDERSON e explicar que não é vantagem para eles ir com a proposta alinhada à dele, porque os preços deste 
estão desatualizados. BAIANO diz que a proposta de ANDERSON deu dois milhões cento e setenta e a proposta deles, que 
cotaram mais itens do que ANDERSON, deu dois trezentos e pouco. MILTON fala que pode entrar com a proposta deles, porque 
está atualizada a preço de mercado. MILTON fala para BAIANO chamar ANDERSON de lado e explicar a situação ou pegar os 84 
itens e jogar no preço dele para dar cobertura a ele, mas é para BAIANO dizer que não vai levar esses itens nesse preço e que, 
quanto aos outros itens, é para ANDERSON deixá-los para MILTON fechar. BAIANO diz que não vai dar cobertura para 
ANDERSON e que vai entrar com a proposta deles. BAIANO diz que ANDERSON o chamou para ir alinhado com ele. MILTON diz 
que os itens que ANDERSON visa são os da farmácia básica, que são medicamentos comuns, e é verba federal, então sempre 
tem dinheiro. MILTON fala para BAIANO não fazer a proposta para ANDERSON ficar com os preços mais baixos, mas falar para 
eles irem pareados, alinhados, sendo assim, se ANDERSON ganhar trezentos, BAIANO também ganha, e todo item que eles 
classif icarem, um é deste e o outro daquele. MILTON diz ainda que se o item de ANDERSON estiver com valor acima e o preço de 
BAIANO for o segundo, é para este pedir àquele para retirar o item, para BAIANO poder continuar na briga, e, nesse caso, 
instruir ANDERSON a dizer: "Oh pregoeiro, esse aí eu errei o preço.", ou seja, ANDERSON tira o item e aí não precisa dar lance, 
pois o menor preço f ica o de BAIANO, assim ambos ganham igual. MILTON instrui BAIANO a fazer de conta para ANDERSON que 
conhece tudo na prefeitura . MILTON diz que o nome do prefeito é EURÍPEDES. MILTON fala ainda para BAIANO reforçar junto a 
ANDERSON que eles querem que este leve umas vendas para lá e que vão pagar comissão a ele. MILTON diz para BAIANO 
conversar com ANDERSON para fazerem uma parceria, pois este tem muitos municípios e quando o município for "fechado", o 
cliente for dele, o preço for mais alto é para fazerem um "bem bolado", pois ele paga comissão a ANDERSON. MILTON diz que 
esta atitude puxa o ANDERSON para o lado dele. MILTON diz que, ontem, esteve conversando com o DOMINGOS e pediu para 
este pegar f irme no negócio do Riachão, porque se derem conta de fazer a proposta, tirarem o registro dos medicamentos e o 
certif icado de boas práticas, o DÓ vai lá e arrebenta. BAIANO diz que perguntou para o DÓ se lá é preço ou esquema e este não 
sabia. MILTON diz que, mesmo se for esquema dá para ganhar, e cita o caso de Itapaci, em que o CLEUSMAIR disse que lá era 
dele (na sequência BAIANO corrige e diz que era de LUIZ AUGUSTO) e da IDEAL e ele levou metade desta. BAIANO diz que lá 
era do LUIZ AUGUSTO. MILTON fala que ele (CLEUSMAIR ?) disse que lá era do LUIZ AUGUSTO e da BIOMED, mas quem levou 
foi CLEUSMAIR e a IDEAL. MILTON diz que se o DÓ, de Goiânia, chegar em um pregão, por mais que seja esquema, todo mundo 
f ica com medo de o DÓ abaixar os preços. MILTON explica que se o DÓ entrar com a proposta baixa, custo mais quarenta, ele 
arrebenta. MILTON diz que estão cotando um DERSANE a R$ 67,00 e o preço de custo é R$ 3,70; um TENOXICAM a R$ 268,00. 
MILTON diz que, quando virem o DÓ, vão chamá-lo em um canto e perguntar quanto ele quer para não dar um lance. MILTON diz 
que DÓ vai falar: "Eu quero trezentos mil". BAIANO diz que segunda, quarta e quinta-feira tem Bela Vista. MILTON diz que, na 
quinta-feira, se der tudo certo, o DÓ vai para RIACHÃO, no Maranhão. MILTON diz que é para colocar a SAMIRA, POLIANA e 
FERNANDA para ajudá-lo a tirar registro. BAIANO diz que, na segunda e na quarta-feira, vai com o LUCAS e que, na quinta-feira, 
o LUCAS vai sozinho, porque ele vai para Caldas Novas, no dia 24/01. MILTON diz que o LUCAS não vai ter como ir, pois ele vai 
ter que se desvincular da empresa anterior. 
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MILTON MACHADO MAIA

COMENTÁRIO:

6232772292 19/01/2013 21:33:25 19/01/2013 21:35:19

        0 00:01:54 6232774040 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON pede pizza e informa endereço para entrega: Av. V-5, qd 182, lt 15 - Cidade Vera Cruz II.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6232772292 21/01/2013 09:51:58 21/01/2013 09:54:27

        0 00:02:29 6232892311 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CLÁUDIA liga para empresa de conserto de geladeira e informa endereço: Av. V-5, qd 181, lt. 15 - Cidade Vera Cruz II, na 
avenida do Detran, próximo ao supermercado Campos. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292864351 21/01/2013 11:08:09 21/01/2013 11:10:41

        0 00:02:32 6299642801 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

DELSON (alvo chama-o de "prefeito" e de "doutor") liga para MILTON e diz que está pedindo uns "trem" dele e que não comprou 
de ninguém. MILTON diz que o motorista da ambulância está na frente dele para buscar uns "negocinhos". MILTON diz que teve 
que buscar os medicamentos em outro depósito e só vai f icar pronto às 13 horas, porém o motorista da ambulância disse que 
não pode esperar porque o paciente já está aguardando, mas fala que vai voltar amanhã. DELSON  diz que não pode esperar até 
amanhã, porque lá está cheio de mandado de segurança. MILTON justif ica que não teve conhecimento da lista, mas que vai falar 
para o motorista ir buscar o paciente e depois voltar lá para pegar os medicamentos. MILTON explica que mandar por vale, que 
não vai faturar agora, e depois eles sentam e conversam.

COMENTÁRIO:

6232772292 21/01/2013 19:16:27 21/01/2013 19:19:20

        0 00:02:53 6232616663 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO pergunta o que MILTON arrumou com a "nota do nosso amigo". MILTON diz que ainda não arrumou, porque a 
JACIARA tem que passar o vale para informar o valor a ele (ao "nosso amigo"). MILTON explica que isso é "aqueles trem que ele 
falou que ia fazer o enxerto". MILTON diz que precisa de uma prova, que se tiver um papel assinado, dá para fazer o "bem 
bolado". EDILBERTO pergunta que vale é esse. MILTON diz que não é vale, que são umas trocas de mercadoria, que eles fazem 
uma compensação, "tipo assim: aqueles trem de excluir a quantidade de notas". EDILBERTO pergunta se ela (JACIARA ?) tem 
isso lá. MILTON confirma e diz que ela tem muitos "valinhos", mas ele tem que ver para saber se as datas coincidem com as 
datas dos vales, para fazer o enxerto. EDILBERTO pressiona, dizendo que tem que fazer isso amanhã cedo. MILTON reclama 
que precisa de alguém para ajudá-lo, porque se ele parar para mexer com a nota de Corumbaíba, o "trem" de Rialma para. 
EDILBERTO diz que a certidão "da pro hospital"  não saiu e vai ter que pagar uns trinta e cinco mil. 

COMENTÁRIO:

6232772292 22/01/2013 08:15:01 22/01/2013 08:16:42

        0 00:01:41 6233911181 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON liga para CAMILA e diz que falou com o RUBENS e este pediu a ela para passar uma lista dos itens que faltaram no email 
dele: miltonjmedica@hotmail.com.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292864351 22/01/2013 09:23:07 22/01/2013 09:32:15

        0 00:09:08 6292427990 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

ALGEMIRO liga para MILTON e pergunta se este falou com o prefeito AURÉLIO. MILTON explica que o deputado TALES 
BARRETO, com o assessor deste, WALBER BAIANO, montaram uma casa de apoio com o intuito de disponibilizar consultorias 
para prefeitos a f im de aproximá-los do deputado e também para reduzir o custo com assessorias para as prefeituras. MILTON 
diz que já tinha comentado sobre ALGEMIRO e o BAIANO achou ruim de tirar os prefeitos da casa e passar para ALGEMIRO, 
então achou melhor deixar esse assunto quieto. ALGEMIRO diz que quando encontrar com o BAIANO vai esclarecer a situação a 
ele. 

COMENTÁRIO:

6292864351 22/01/2013 16:05:57 22/01/2013 16:09:16

        0 00:03:19 6239201606 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:
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FERNANDA liga para MILTON informa que licitação de Bela Vista para a parte de laboratório foi cancelada, então o VANDERLEI 
ainda não sabe se vai ou não participar e, para decidir, quer saber o preço de custo, porém a SAMIRA ainda está cotando. 
Devido à cotação que estão realizando, FERNANDA tira dúvida sobre itens do edital: f ita de HGT e tubo oratraquial.

COMENTÁRIO:

6292864351 22/01/2013 16:39:19 22/01/2013 16:47:14

        0 00:07:55 6292537762 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: FERNANDA e MILTON conversam sobre produtos cotados para elaborar proposta para licitação de Bela Vista.

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

FERNANDA liga para MILTON e informa que o valor dos produtos, até agora, deu cento e quarenta e dois mil quinhentos e 
noventa e três, sem os produtos de laboratório, porém tem uns itens que ela não sabe se tem custo de frete, por isso quer saber 
o percentual que joga. MILTON indaga quais são os produtos. FERNANDA diz que não tem medicamentos, só material e cita: 
agulha, cateter, coletor infantil, f ita de nylon. MILTON pede para cotar produtos da Procare, pois tem preços melhores e fala para 
lançar custo mais 25%. Os interlocutores discutem preços e características de itens do edital. MILTON pede priorizar "aquele 
trem" do DOMINGOS. FERNANDA diz que o LUCAS e a POLIANA estão ajudando DOMINGOS. 

COMENTÁRIO:

6292864351 22/01/2013 18:35:00 22/01/2013 18:36:33

        0 00:01:33 6292418855 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO pergunta se MILTON "arrumou o negócio". MILTON responde que está fazendo e que termina amanhã cedo. 
EDILBERTO indaga se, depois de pronto, tem que passar para a JACIARA ou vai direto para o ALEXANDRE. MILTON pergunta o 
que virou EDILBERTO e o JÚNIOR, e se vai tirar nota da JMédica. EDILBERTO fala que vai ter que tirar uma nota para LEIRS (este 
nome é dito aos 44s, porém não é possível compreender perfeitamente), ele dá entrada. MILTON diz que, então, tem que passar 
para a JACIARA. EDILBERTO diz que o ALEXANDRE está de férias e só vai lá para tirar a nota. EDILBERTO continua dizendo, que 
eles passam a nota na mesma hora e ele já liga para o ROMÁRIO. MILTON diz que hoje passou uma da farmácia básica que a 
JACIARA entregou. EDILBERTO pergunta se MILTON passou para o CARLOS. ALVO confirma e diz que é de oito mil e poucos 
reais. EDILBERTO diz que essa de oito não está nos setenta e poucos. MILTON diz: "Essa aí, tem que tirar aquela de setenta mil". 

COMENTÁRIO:

6292864351 23/01/2013 07:55:14 23/01/2013 07:56:10

        0 00:00:56 6299679223 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: JOÃO, prefeito de Mozarlândia, deixa recado na caixa postal de MILTON, solicitando retorno da chamada. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292864351 23/01/2013 09:12:30 23/01/2013 09:14:46

        0 00:02:16 6436781305 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MILTON avisa MÁRCIO que o prefeito de Mozarlândia vai estar lá em meia-hora e está ligando para MÁRCIO para não ter perigo 
deste estar lá junto. MÁRCIO informa que está na sala do EDILSON em Israelândia e este está cobrando o medicamento. MILTON 
diz que, em vinte minutos, vai passar a lista, por email, pois só está faltando um preço da Globo Reagentes.  

COMENTÁRIO:

6292864351 23/01/2013 10:40:43 23/01/2013 10:43:17

        0 00:02:34 6492796540 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

NELMA liga para MILTON e diz que a única nota que está com a LUCIENE é uma de oito mil e quatrocentos. MILTON pergunta se 
LUCIENE recebeu está nota ontem. NELMA confirma. MILTON diz que ainda não passou e que falou com ROMÁRIO da ... , então 
vai tirando as notas e passando para ela, "por que ..., entendeu?" (MILTON deixa algo subentendido, mas, pelo diálogo, NELMA 
compreende o que não é dito claramente). NELMA diz que MILTON está enviando aos poucos. MILTON confirma e fala que o 
ROMÁRIO quer que hoje passe uns setenta mil para LUCIENE mandar para o CARLOS pagar.  NELMA diz que vai avisá-la e 
indaga se os oito mil estão incluídos nos setenta. MILTON responde que não, pois os oito mil refere-se à Farmácia do Cidadão. 
MILTON diz que o ROMÁRIO quer que ele passe para o PORCO (?), porque a dívida toda é cento e cinco mil, fora a nota de oito 
mil. MILTON explica que ROMÁRIO quer que pague os setenta mil, porque tem dinheiro para fazer este pagamento, fora os oito 
mil, e depois vai f icar o restante para pagar, trinta e cinco mil. 

COMENTÁRIO:

6292864351 23/01/2013 10:57:13 23/01/2013 10:59:15

        0 00:02:02 6233911151 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:
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MILTON MACHADO MAIA
CAMILA liga para MILTON e pergunta se deu certo o recebimento do email de ontem.  MILTON confirma. CAMILA diz que está com 
um outro problema: tem um paciente, cujo medicamento de diabetes é município que fornece, porém não este medicamento, então 
fala que vai mandar a receita para o ALVO para este enviar o medicamento pelo RUBENS. MILTON diz que os medicamentos que 
ela havia pedido já estão arrumados para mandar e pede para CAMILA mandar a receita deste medicamento para diabetes por 
fax (62.3202.5616). CAMILA pergunta se MILTON quer que ela mande a autorização da prefeitura para depois colocar o valor. 
MILTON diz que não e fala que depois manda para ele (?). 

COMENTÁRIO:

6292864351 23/01/2013 11:21:40 23/01/2013 11:22:13

        0 00:00:33 6299679223 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI (provavelmente JOÃO, de Mozarlândia, pois o ALVO o chama de "prefeito") liga para MILTON e diz que vai demorar mais 
meia-hora para chegar. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292864351 23/01/2013 16:37:47 23/01/2013 16:39:31

        0 00:01:44 6299679223 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

JOÃO (alvo chama-o de "prefeito") liga para MILTON e pergunta se já pode levar aquela relação de medicamentos para a doação, 
porque é uma questão de urgência. MILTON diz que alguns produtos já tem como levar e cita: carf luoxetina e carbamazepina. 
MILTON diz que os equipamentos de f isioterapia já chegaram. JOÃO diz que, amanhã, passa lá e já leva os equipamentos e os 
medicamentos, pois estes são de urgência.

COMENTÁRIO:

6292864351 23/01/2013 19:07:52 23/01/2013 19:09:49

        0 00:01:57 6292418855 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para MILTON e diz que falou com o ALEXANDRE e este pode na quinta e sexta-feira, então é para MILTON só 
tirar a nota e ir bem cedo para lá para passarem esses dois dias mexendo. EDILBERTO diz que vai "dar uns trocados" para 
ALEXANDRE por isso. MILTON diz que, na quinta-feira, a CLÁUDIA tem médico, mas que vai dar jeito de ir lá. 

COMENTÁRIO:

6292864351 23/01/2013 19:10:15 23/01/2013 19:10:54

        0 00:00:39 6292418855 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO pergunta pela nota que vai ter que passar amanhã cedo. MILTON diz que amanhã vai ligar lá e fala para ELA (?) 
receber o email e ele, MILTON, passa este email para o BETINHO. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6232772292 23/01/2013 21:12:32 23/01/2013 21:14:57

        0 00:02:25 6232771377 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MILTON pede para HNI avisá-lo sobre qualquer coisa no pregão de amanhã. MILTON indaga se HNI está levando papel timbrado, 
pendrive, carimbo, CNPJ, assinatura. HNI confirma e diz que, qualquer coisa, o avisa. MILTON alerta para não avisá-lo muito na 
hora, senão não dá para imprimir a proposta. MILTON pergunta se o pessoal é "de boa". HNI diz que acha que sim. MILTON fala 
para HNI colocar o LUCAS para ir credenciando e, enquanto isso, ele, HNI, vai até uma lan house e imprime uma proposta no 
papel timbrado. HNI pergunta se é para fazer isso quando tiver que aumentar ou diminuir o valor. MILTON diz que é para tomar 
essa atitude se HNI conversar com o pessoal e perceber que a proposta não vai entrar nem para lance, então entra, pelo menos, 
custo mais vinte, porque aí entra lance para tudo.  

COMENTÁRIO:

6292864351 24/01/2013 10:27:57 24/01/2013 10:30:05

        0 00:02:08 6436657000 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

ELIANE (alvo a chama de "doutora") liga para MILTON e pergunta se ele conseguiu concluir a cotação. MILTON diz que ainda está 
fazendo, mas que passa ainda hoje para ela.  MILTON fala que está relacionado quatro tipos de tiras de glicemia e que vai 
fornecer uma, que ele tem, com o preço mais baixo e, também, vai fornecer os aparelhos, pois f ica mais barato para ela.  MILTON 
se é em cima "disso aqui" (da cotação) que vai ser o emergencial. ELIANE confirma. MILTON pergunta se quanto aquele "básico" 
que ele enviou, se vai abater ou se ela quer que acrescente as quantidades lá dentro. ELIANE diz que depois eles veem, quando 
emitir a nota, eles acrescentam aqueles (produtos ?) que ela já pegou.
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COMENTÁRIO:

6292864351 24/01/2013 14:02:42 24/01/2013 14:05:15

        0 00:02:33 6299679223 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

JOÃO liga para MILTON e diz que já embora, hoje à tarde, e precisa levar revelador e f ixador do raio-X. MILTON indaga se o raio-
X é manual ou automático. JOÃO diz que também precisa levar soro f isiológico de 250g e de 500g; os medicamentos de doação; 
equipamentos de fisioterapia. JOÃO diz que, por volta, de 17 horas vai buscar e informa que vai levar em duas ambulâncias. 

COMENTÁRIO:

6292864351 24/01/2013 14:21:56 24/01/2013 14:23:13

        0 00:01:17 6299679223 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: JOÃO avisa MILTON que o raio-X é automático. MILTON pergunta se os equipamentos de f isioterapia podem ser faturados. JOÃO 
diz que sim e MILTON diz que já vai tirar a nota para JOÃO levar.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292864351 24/01/2013 15:58:13 24/01/2013 15:59:16

        0 00:01:03 6296118493 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI (alvo chama-o de "doutor") liga para MILTON e indaga se o WALTER passou a relação do material. MILTON diz que está sem 
tempo para ver, mas quando vir, retorna para WALTER. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292864351 24/01/2013 16:37:44 24/01/2013 16:38:21

        0 00:00:37 6292211917 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MNI liga para MILTON e indaga para qual prefeitura é o leite Neocat. MILTON responde: Aloândia. MNI pergunta a quantidade. 
MILTON diz que são dez latas. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292864351 24/01/2013 16:53:21 24/01/2013 16:54:32

        0 00:01:11 6436781305 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILSON, de Israelândia, liga para MILTON, diz que recebeu a planilha enviada e que esta está correta e que vai ser do jeito que 
está lá, porém precisa de mais dois (orçamentos). MILTON diz que vai fazer. EDILSON explica que foi o assessor jurídico que 
pediu e ele, EDILSON, falou: "Não, tem que pedir isso ao MILTON, senão complica né". MILTON fala para EDILSON que pode fazer 
em cima deste (orçamento) que ele enviou e que, também, pode dar andamento ao processo para não enrolar. MILTON pergunta 
se o pessoal de JAUPACI entrou em contato com ele. MILTON confirma e diz que já passaram um fax. EDILSON fala que foi ele 
quem indicou MILTON. MILTON diz novamente para darem andamento ao processo. EDILSON fala que já vai dar andamento ao 
processo e aguardar os dois orçamentos. 

COMENTÁRIO:

6292864351 24/01/2013 17:38:08 24/01/2013 17:41:52

        0 00:03:44 6233801355 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

FAUSTO, de Araguapaz, (alvo o chama de "prefeitão") liga para MILTON e diz que precisa fazer um decreto emergencial. 
FAUSTO continua o assunto, perguntado se MILTON lembra daquele pedido que eles f izeram para o hospital e MILTON entregou 
a primeira vez e depois ele, FAUSTO,  mandou os pedidos do Ministério Público, do odontológico, aquilo tudo, e do "postinho" de 
saúde. MILTON diz que ele não fez pedido do posto de saúde e da farmácia básica. FAUSTO diz que precisa que MILTON envie 
os orçamentos do jeito que foi pedido com os preços para fazer o decreto emergencial. MILTON pergunta se FAUSTO precisa de 
alguma da farmácia básica. FAUSTO responde que, primeiro, precisa ver os preços, pois está com muito medo de dinheiro. 
MILTON diz que vai passar os orçamentos e diz que enviou, por email, o da farmácia básica. FAUSTO verif ica o email e confirma 
o recebimento. MILTON diz que o único que não está lá é o da promotoria de justiça, mandado judicial. FAUSTO diz que mandou 
este pedido para MILTON. MILTON diz que até mandou a mercadoria pelo BADIO. FAUSTO diz que precisa do contrato social da 
empresa. MILTON diz que vai enviar por email o contrato social com o CNPJ digitalizado e, também, vai enviar os preços do 
emergencial. MILTON diz que quando forem fazer o negócio do pregão, com a CLÉSIA, é para FAUSTO pedir a ela para ligar para 
MILTON antes de fazer qualquer coisa, para ele, MILTON, dar uma olhada. FAUSTO diz para o ALVO ficar tranquilo. 

COMENTÁRIO:

6292864351 24/01/2013 17:54:29 24/01/2013 17:55:47

        0 00:01:18 6292418855 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:
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EDILBERTO liga para MILTON e pede os dados da conta da CLÁUDIA para colocar um pouco de dinheiro na conta dela. MILTON 
informa: ag: 3935; c/c: 19284-3; favorecido: CLÁUDIA GONÇALVES BORGES. EDILBERTO diz que vai depositar cinco mil. 
MILTON pede a EDILBERTO para falar com JACIARA para ela deixar pronto "os trem" do JOÃOZINHO, de Mozarlândia, pois, 
amanhã cedo, este vai buscar. 

COMENTÁRIO:

6232772292 24/01/2013 18:23:41 24/01/2013 18:31:03

        0 00:07:22 6232771127 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MILTON e TAIRONE conversam assuntos pessoais. MILTON diz que está pensando em comprar uma S-10. MILTON fala que 
comprou uma chácara, de 4 alqueires, no fundo de um ribeirão. TAIRONE pergunta se MILTON vendeu a outra chácara. MILTON 
diz que não, mas que quer vendê-la. TAIRONE pergunta a distância. MILTON fala que da casa dele até a chácara são 215 
quilômetros. MILTON, também, conversa assuntos pessoais com ELMA, esposa de TAIRONE. 

COMENTÁRIO:

6292864351 25/01/2013 16:39:19 25/01/2013 16:39:42

        0 00:00:23 6496183599 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: ELIANE, da prefeitura de Piranhas, deixa recado na caixa postal de MILTON, pedindo a este para retornar a chamada.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6232772292 27/01/2013 15:44:26 27/01/2013 15:45:01

        0 00:00:35 6235946680

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON pede a DI CÁSSIO (?) ir até a casa daquele para fazer um orçamento. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292864351 28/01/2013 09:33:11 28/01/2013 09:35:18

        0 00:02:07 6233486952 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

ELOI, da Assistência Social de Mozarlândia, diz para MILTON que a f ita de glicemia errada, pois não confere com a marca do 
aparelho dos pacientes. MILTON diz que conversou com JOÃO e falou que ia mandar essa fita, porque é mais barata e, em 
contrapartida, mandou 10 aparelhos para dar para o paciente usar com essa f ita que ele enviou. 

COMENTÁRIO:

6292864351 28/01/2013 13:40:42 28/01/2013 13:42:30

        0 00:01:48 6291731492 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

HNI liga para MILTON e pergunta se este sabe do medicamento para trocar de Mozarlândia. MILTON diz que sabe de uns filmes 
de raio-X. HNI pergunta o local onde encontra MILTON para fazer a troca. MILTON informa endereço para fazer a troca: Rua X, nº 
285 Vila Osvaldo Rosa, perto do Bairro Feliz, abaixo da Praça da Bíblia, empresa JMédica.

COMENTÁRIO:

6232772292 28/01/2013 16:46:57 28/01/2013 16:49:38

        0 00:02:41 6232263320 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CLÁUDIA conversa com MNI assuntos pessoais e diz que MILTON foi levar o f ilho para a escola e ainda não voltou, então 
acredita que ele deve ter ido para a IDEAL com o DÓ.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6232772292 28/01/2013 19:34:48 28/01/2013 19:43:28

        0 00:08:40 6292418855 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para MILTON e diz que estava conversando com a JACIARA sobre o negócio do JÚNIOR (irmão de EDILBERTO) e 
disse que este cobrou 20%. EDILBERTO diz que JACIARA assustou e alegou que eles já venderam lá com o preço baixo. 
EDILBERTO diz que pediu para ela pegar os preços e fazer uma análise e ela, JACIARA, disse que era para dividir o lucro. 
EDILBERTO fala que respondeu a ela que eles venderam tudo, como iam dividir lucro. MILTON diz que esse negócio do JÚNIOR é 
muito dif ícil e que não fala nada, porque eles estão sem alternativa. EDILBERTO fala para cancelar esse negócio lá e deixar para 
usar quando for fazer um pregão, faz pela PRÓ-HOSPITAL e, depois, eles faturam. MILTON pondera que para fazer para 
hospital, eles têm que estar com o alvará em mãos. EDILBERTO diz que, na quarta-feira, está com o alvará em mãos. MILTON 
pergunta se ele pagou os dois mil. EDILBERTO diz que vai ter que pagar. MILTON diz que, falar para cancelar, é complicado até 
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para o ROMÁRIO. EDILBERTO diz que o duro é que foi praticado os preços baixos. MILTON explica que não foram faturados 
preços baixos, que o problema é que fatura nota para lá, paga os impostos dele (de EDILBERTO) e aí ele (JÚNIOR) cobra vinte, 
porque os preços que estão sendo praticados tem item que dá 30% a mais no preço 3, outros itens dão o preço 3. EDILBERTO 
diz que pediu para fazer um levantamento para saber quanto foi o valor deles, que os preços são o preço cheio que 
corresponde ao custo mais 50%, porém o problema é que EDILBERTO passa o dele com o valor mais baixo para lá, paga dez 
desse valor mais baixo para tirar nota, e aí ele cobra 20% do seu, aí não dá para dividir lucro, porque é pouco. MILTON reclama 
que o JÚNIOR é "veiaco" e que este não está faturando nada na JRLacerda  e que esse dinheiro que está entrando é lucro para 
ele. MILTON diz que a alíquota de JÚNIOR é 9 ou 10% e ele cobra 20% de EDILBERTO, então ele está ganhando dez por cento 
livre, ou seja, em cima do faturamento de sessenta mil, ele ganha seis mil. MILTON diz que JÚNIOR precisa da nota de entrada da 
mercadoria e esta EDILBERTO dá. MILTON pergunta pelo pedido de hoje. EDILBERTO diz que ele falou que não vai atender, que 
vai entregar no vale, mas não vai entregar JR. MILTON diz que não sabe o que EDILBERTO vai fazer e sugere que liguem para o 
ROMÁRIO, pois este é prefeitura e não tem como f icar sem faturar, não e diz que eles já tem que fazer um pregão para a 
farmácia básica que já zerou o saldo. 

COMENTÁRIO:

6232772292 28/01/2013 19:54:06 28/01/2013 20:10:56

        0 00:16:50 6292418855 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para MILTON, diz que estava conversando com o JÚNIOR, e pergunta se o contrato foi aditivado. MILTON diz que 
foi. EDILBERTO responde que ele (JÚNIOR) não assinou. MILTON confirma e fala que o contrato está na mão dele. MILTON diz 
que aquelas notas dele (de JÚNIOR) que foram pagas na semana passada já vale esse aditivo. MILTON continua dizendo que 
acha que tinha que atender esse aditivo de hoje, aí tira a nota do que tem para tirar e cancela. EDILBERTO diz que o problema é 
que a JACIARA não vai tirar nota para lá. MILTON diz que o problema é que já pagaram aqueles cinquenta mil em cima do aditivo, 
então tem que aditivar, porque não tem como cancelar. MILTON diz que o aditivo tem validade até maio e, depois, pode cancelar. 
MILTON reclama de fazer negócios com parentes e diz que se EDILBERTO fizer com ANTONIO, este quer 27%. EDILBERTO diz 
que eles trocavam desse jeito ele (JÚNIOR), o ANTONIO, o MORAES. MILTON diz que não "cabimento" e explica que é troca de 
notas de um para o outro. MILTON diz que desse jeito é EDILBERTO quem vai sustentar. MILTON fala que não vai dizer nada e, 
como EDILBERTO, disse que os controlados são da MAEVE, vai deixar para ela, mas se depois ter algum problema, cai tudo em 
cima dele. EDILBERTO diz que, por enquanto, a MAEVE "só tá coisada" Goianira. EDILBERTO diz que só pôs a MAEVE em 
Goianira. MILTON diz que EDILBERTO colocou a MAEVE para ganhar tudo. EDILBERTO explica que só são os controlados. 
MILTON indaga como faz com esses controlados que já mandaram. EDILBERTO diz que vai ter que jogar uma margem ou passar. 
MILTON diz que tem lugar que não aceita. MILTON cita ELIANE, de Piranhas, e diz que esta ligou para ele e disse que o orçamento 
dele deu quinze mil reais a mais do que os outros orçamentos e eles precisam conversar, porque ela tem necessidade de 
medicamento urgente. EDILBERTO diz que, fechando o negócio, automaticamente, eles vão ter que passar para outro atender ou, 
na pior das hipóteses, passar os controlados para o menino e este entra com um dinheiro e começa a atender os pedidos. 
MILTON diz que tem que ser algo assim, para evitar dor de cabeça para eles. EDILBERTO fala que vai ter que ver com o menino, 
que este vai ter que arrumar um pouco de dinheiro para cobrir um pouco do "coisa lá" e vai passando os controlados para ele e, 
também, pode passar outra coisa para ele. MILTON diz que emergencial do TOMÁS, de Pires do Rio, saiu e não passou nada 
para eles e isso f ica ruim, porque o VANDERLEI já ligou, duas vezes, perguntando se saiu alguma coisa em Pires do Rio. 
EDILBERTO diz que o TOMÁS ia pôr ... MILTON intervém e diz que lá foi dez mil reais. EDILBERTO fala para passar para ele 
(VANDERLEI ?) atender, pois o TOMÁS, eles têm condições de forçar. MILTON explica que quem está ajeitando lá é a mulher do 
GUDE, é ela quem está mandando na situação. MILTON diz que o TOMÁS já falou que a PATRÍCIA disse que tem uma dívida de 
trezentos mil que a ESTOQUE tem que pagar e a parceria que tem com a MS, ou seja, não falou nada deles. MLTON diz que acha 
que aqueles dez mil o LÔ e o TOMÁS ficaram com ele. EDILBERTO diz que se não passaram nada agora é para dizer para 
devolverem o dinheiro. MILTON diz que o VANDERLEI perguntou se Pires do Rio estava firme e ele, MILTON, indagou a 
VANDERLEI o que EDILBERTO disse a ele e que VANDERLEI respondeu: "Não, tá f irme. O trem lá é nosso.".  EDILBERTO diz que 
lá tem gente na parada. MILTON diz que VANDERLÉI está achando que fecharam lá, porque EDILBERTO não comentou que deu 
errado. MILTON diz que lá, em Pires do Rio, VANDERLEI deu quarenta mil para EDILBERTO, vinte mil que depositou na conta deste 
e mais cheques de mil que passou para Indiara. MILTON diz que passou três cheques dele , VANDERLÉI, para Indiara de dez mil. 
Diz que EDILBERTO deu dois cheques para Indiara, ele (VANDERLEI) passou três de dez e depositou vinte mil na conta de 
EDILBERTO. EDILBERTO diz que isso é outra coisa. MILTON fala que não está preocupado com isso, porque VANDERLEI não fala 
nada, só pergunta se o "trem lá" saiu. MILTON diz que não está falando nada, porque está deixando para VANDERLEI falar. 
MILTON diz que, agora, tem de Aragarças e que tem o "trem" do GUTI, que eles têm que ligar para o TOMÁS para saber se vai ou 
não, se não for, EDILBERTO não vai devolver os vinte mil para VANDERLEI, então oferece uma "beiradinha" para este ganhar em 
outro lugar, para não devolver quarenta mil. EDILBERTO irrita-se e diz: "Que devolver quarenta, rapaz, lá do menino lá era trinta.". 
MILTON explica que em Pires do Rio dava cento e quarenta mil, sendo para EDILBERTO dar cem e VANDERLEI dar quarenta. 
ESTE depositou vinte mil na conta de EDILBERTO e deu os cheques pré-datados, sendo que três cheques de dez, EDILBERTO 
passou para Indiara.  EDILBERTO diz que em Indiara passaram muito barato. MILTON diz que para Indiara foi cinquenta mil, sendo 
que EDILBERTO deu vinte e VANDERLEI deu trinta mil. MILTON reafirma que VANDERLEI deu quarenta mil em Pires do Rio, sendo 
vinte mil na conta de EDILBERTO e mais os cheques pré-datados que eles passaram para Indiara - dez mil que o LÔ pegou do 
VANDERLEI à vista,  e trinta mil em Indiara. EDILBERTO e MILTON discutem sobre esses valores. MILTON diz que VANDERLEI deu 
sessenta mil: trinta mil, em Indiara, e EDILBERTO deu vinte e que, em Pires do Rio, VANDERLEI deu trinta mil e EDILBERTO não deu 
nada. MILTON continua dizendo que VANDERLEI não pega nisso não, que ele nunca o cobrou. MILTON diz que nunca falou nada, 
porque EDILBERTO não fala nada e este é que é o dono. MILTON diz que a esperança do VANDERLEI é que EDILBERTO vai ajudá-
lo em cada prefeitura, mesmo que seja "pingado", cinco, seis mil em cada prefeitura. MILTON diz que EDILBERTO falou que ele, 
ALVO, é sócio da IDEAL e que, todo mundo, fala que ele, ALVO, tem rolo com o ANDERSON, com o CLEUSMAIR, da BIOGEN. 
MILTON reclama desses comentários e diz que veste a camisa da JMédica. MILTON fala novamente que a intenção do 
VANDERLEI é ser parceiro de EDILBERTO. EDILBERTO pede o telefone de VANDERLEI. MILTON informa: 9109-8909. EDILBERTO 
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diz que tem o negócio de Goianira e tem que dar "trinta reais para o cara". MILTON diz para EDILBERTO fazer o negócio seguro e 
não igual ao de Pires do Rio. EDILBERTO diz que isso é na compra direta, mas que vai falar com VANDERLEI que se ele quiser dá 
uma participação para ele, porque lá tem que dar o dinheiro para o cara. MILTON diz que sabe quando o cara está só agindo de 
má fé. MILTON diz que, com relação ao negócio de Pires de Rio, vai ter que oferecer outra prefeitura para VANDERLEI e cita: 
Mozarlândia ou Aragarças, que tem volumes parecidos com Pires do Rio. MILTON diz que se o total for dois milhões, deixa 
quinhentos mil para VANDERLEI, porque como que um cara ganha sozinho em um "trem" desses. MILTON diz que em Carmo do 
Rio Verde, o DELSON não queria que eles atendessem o emergencial agora, aquelas compras de urgência, para não dar na cara 
no pregão, mas como ele, MILTON, disse que era outra empresa, DELSON ficou mais tranquilo, mas ninguém quer que entregue o 
emergencial e atenda ao pregão para não chamar atenção do TCM. MILTON diz que EDILBERTO precisa escolher os parceiros. 
MILTON fala que o EMERSON ligou para ele, hoje, e que tem que descer para Aragarças na quinta-feira. MILTON diz que ele e 
EDILBERTO têm que ir a Rialma para resolver aquela "pendenga". MILTON fala para EDILBERTO ligar para o cara (VANDERLEI), 
pois, amanhã, eles têm que resolver esse trem de Corumbaíba, pois, agora, ele, MILTON, f icou preocupado já que a JACIARA 
falou que não vai atender. 

COMENTÁRIO:

6232772292 28/01/2013 20:19:12 28/01/2013 20:21:40

        0 00:02:28 6292418855 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO diz que estava conversando com VANDERLEI e ofereceu uma participação em todas as prefeituras, mas é para este 
ver o valor que pode ajudar. MILTON diz que o emergencial agora não tem tanta coisa, pois muita coisa já foi entregue no vale. 
EDILBERTO diz que falou para VANDERLEI que já entregou quase seiscentos mil no vale. MILTON diz que dá para colocá-lo no 
emergencial de Indiara, pois ainda não entregou muito. MILTON diz que foi bom, porque o VANDERLEI ajudando, EDILBERTO 
estipula o valor e diz que ele, MILTON, vai deixar tantos por cento para ele. MILTON diz que puxa os itens bons para eles e deixa 
os outros para VANDERLEI. MILTON diz que na hora do pregão é bom ter alguém para dar suporte. EDILBERTO diz que 
VANDERLEI perguntou como está o negócio de Co..., e ele, EDILBERTO, respondeu que está muito satisfeito como a forma que 
está sendo conduzido pelo ZORIMA. MILTON diz que lá é tranquilo, porque lá homem está "quase dando procê".

COMENTÁRIO:

6232772292 29/01/2013 00:11:06 29/01/2013 00:12:53

        0 00:01:47 6281400407

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VIVALDO marca de encontrar com MILTON amanhã 10hs para falarem sobre prosseguimento do processo. VIVALDO fala que o 
documento já está pronto. VIVALDO pede para MILTON levar o VALBER. MILTON diz que vai ligar para este.

COMENTÁRIO:

6232772292 29/01/2013 21:48:27 29/01/2013 22:01:00

        0 00:12:33 6232997680 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON conversa com VANDERLEI sobre conversa deste com "homem" (EDILBERTO). VANDERLEI diz que fez a proposta de R$ 
70.000,00, mas que EDILBERTO falou que esperava pelo menos R$ 150.000,00. Que fez uma contraproposta para EDILBERTO, 
que este fez a proposta de R$ 150.000,00 para participar de todas as licitações de seus clientes, que aí fez uma contraproposta 
de R$ 70.000,00 para as prefeituras que já tinha definido, mas que ele falou que Rubiataba não deu certo e que a de Pires do Rio 
está mais ou menos, que ele acrescentou uma, que parece que é Israelândia. Que fez a contraproposta de pagar R$ 70.000,00 
nas que já tinham definido e as outras que vierem eles negociam parte a parte. MILTON fala que VANDERLEI deveria ter dito para 
o EDILBERTO que ele estaria dando os R$ 70.000,00 e mais os "60" que ele já tinha o ajudado. VANDERLEI diz que falou isso 
para EDILBERTO, que deu R$ 130.000,00, que as próximas que vieram eles negociam parte a parte, que estipulam uma comissão, 
que se a margem deu 60%, combina uma comissão, se a margem for 100%, combina outra comissão. VANDERLEI diz que assim 
é melhor, pois EDILBERTO queria receber adiantado, que aí pensou que não pode pagar adiantado por uma coisa que ainda não 
viu. MILTON pergunta se VANDERLEI já deu os R$ 70.000,00. VANDERLEI diz que deu. MILTON fala que não concorda com esse 
trem de ter dado os "70" e mais comissão. VANDERLEI explica que os "70" é juntando as duas prefeituras, mais as 13 prefeituras 
daquela relação, que a comissão que vier depois é das outras prefeituras que ele passar para eles na parceria, que f icou 
fechado entre 20 e 30%. MILTON pergunta se EDILBERTO falou só do controlado. VANDERLEI diz que ele falou que o controlado 
vai passar pare eles,  mas que o emergencial não entrou, que quando for emergencial e for controlado ele vai passar pare eles e 
o que ele não tiver no emergencial também vai passar para eles. VANDERLEI fala que dos R$ 150.000,00 que ele queria baixou 
para R$ 70.000,00 e a diferença das outras prefeituras eles negociam à parte, que por exemplo, se vier da de Araguari para a 
Ideal, vão pagar com a própria venda. MILTON fala que de Araguari EDILBERTO não está desembolsando, que em Araguari o 
mérito é seu, que só vai colocar EDILBERTO em Araguari para fazer isso porque ele sabe que ele foi lá, não tem com esconder e 
o cara que estava com ele é amigo do EDILBERTO. VANDERLEI diz que já f icou conversado, que todos os clientes de MILTON de 
prefeitura a IDEAL vai participar. MILTON comenta que esse negócio vai até f icar bom para eles, mas o problema é que o 
EDILBERTO não é um cara certinho. Falam sobre as comissões. VANDERELI diz que já f icou conversado que se não der certo 
com as prefeituras da relação EDILBERTO vai substituir por outras, que f icou fechado as 15 prefeituras. Falam sobre cobertura 
em Corumbaíba e Goianira. VANDERLEI pergunta se deu certo em Araguari. MILTON diz que leu a cartilha e que falou para eles 
que não volta mais para ler cartilha. VANDERLEI pergunta se MILTON não foi lá para pegar o pedido. MILTON diz que a primeira 
vez falou com um cara que é costa quente do prefeito, que o cara conversou com o pessoal, que achou que iria lá para buscar a 
lista, mas a lista não estava pronta, que falou com o cara, que este ligou para a menina e ela falou que iria precisar, pois os 
remédios estão acabando, que então teria que fazer o emergencial, mas que parece que vai sair. VANDERLEI comenta que 
passou R$ 30.000,00 para ele hoje e f icou R$ 20.000,00 para 30 dias e R$ 20.000,00 para 60 dias.
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COMENTÁRIO:

6292864351 30/01/2013 08:18:06 30/01/2013 08:26:46

        0 00:08:40 6281178807 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JÚNIOR liga para MILTON e pergunta se o contrato daquela prefeitura foi aditivado. MILTON explica que sim e que aquela nota que 
JÚNIOR tirou da última vez já é parte deste aditivo. JÚNIOR diz que o pessoal havia ligado para ele e ele disse que não iria aditivar 
o contrato, porque está tendo muito problemas com o EDILBERTO, na verdade com a JACIARA. JÚNIOR indaga se ainda tem muita 
coisa para entregar. MILTON responde que, depois dessas notas que tiraram, deve f icar um saldo de cento e cinquenta mil, 
porque tem um pedido de ontem de aproximadamente trinta mil, que ele, MILTON, não sabe como EDILBERTO vai fazer. JÚNIOR 
questiona se ele consegue atender. MILTON diz que se tiver mercadoria, sim, pois ele cotou pelo preço mais alto da JMédica, 
custo mais 50, 60%, mas sabe da situação da JACIARA que, às vezes, compra volume por preço mais barato. JÚNIOR pede para 
MILTON  levar isso para saber como funciona e eles saberem o que fazer. MILTON pergunta como f icou a comissão dele. JÚNIOR 
diz que, da última vez, a JACIARA passou só três por cento. MILTON pergunta se agora, JÚNIOR vai atender pela empresa dele. 
JÚNIOR explica que isso está empenhado em nome da empresa dele, JRLacerda, e reclama de discussões com EDILBERTO. 
MILTON fala que tem um outro pedido que EDILBERTO passou ontem, cujo valor é de vinte e cinco mil. MILTON explica que vai dar 
uma olhada, mas que tem muitos itens com preços bons.  JÚNIOR reclama de JACIARA. MILTON diz que está chegando à 
JMédica e vai olhar "diretinho". JÚNIOR pede para passar no email de LUCILENE e diz que, como isso está no nome da empresa 
dele, vai tentar atender. JÚNIOR pergunta se lá paga direito. MILTON diz que sim. MILTON diz que tem que tirar umas notas, 
porque o EDILBERTO foi passando uns vales no f inal do ano, porque não queria emitir notas para não fechar o ano devendo, 
então f icou uns quarenta e cinco mil de notas para emitir e estas notas tem que ser em nome da JRLacerda, porque está 
empenhado em nome desta empresa de contrato antigo. MILTON explica que é diferente deste pedido de agora, que é pedido 
novo, que é para entregar e faturar. JÚNIOR reclama de EDILBERTO e diz que essas mercadorias que EDILBERTO já entregou, 
talvez, já põe para ele. MILTON diz que tem ver. MILTON diz que EDILBERTO pediu para cancelar este aditivo. JÚNIOR diz que, 
como está em nome da empresa dele, vai honrar com esse compromisso. 

COMENTÁRIO:

6292864351 30/01/2013 08:29:12 30/01/2013 08:30:54

        0 00:01:42 6436781305 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILSON (alvo chama-o de "doutor" e aos 01m34s, alvo fala DILSON) liga para MILTON, informa que o processo deles da licença 
já está cumprido e, agora, vai passar o contato dele, MILTON, para o pessoal de compras autorizá-lo a emitir a nota de acordo 
com orçamento. MILTON diz "Certinho, doutor. Daquele mesmo modelo: fatura aquelas notas, porque são 'dotação' diferente". 
EDILSON pede para MILTON informar os dados bancário dele na nota para fazer o pagamento. EDILSON diz que vai viajar, então 
vai deixar tudo paga e só vai faltar o secretário de saúde ir buscar os medicamentos. EDILSON fala para marcarem uma data 
para MILTON ir até lá e encontrar com o secretário para fazerem uma listagem para a nova licitação. MILTON pede a EDILSON 
para não deixar publicar nada sem eles terem conversado. 

COMENTÁRIO:

6292864351 30/01/2013 09:35:35 30/01/2013 09:38:20

        0 00:02:45 6233487657 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARIA JOSÉ pergunta  a MILTON se este recebeu os e-mails da medicação que ela falou. MILTON diz que ainda não recebeu. 
MARIA JOSE diz que está precisando material  da odonto. MILTON diz que está pronto e se alguém quiser passa para pegar que 
pode  ser. MARIA JOSÉ diz que o prefeito está em Goiânia e que vai passar  no MILTON para pegar.

COMENTÁRIO:

6292864351 30/01/2013 11:03:02 30/01/2013 11:04:57

        0 00:01:55 6436781305 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ANA CLARA fala com MILTON e diz que precisa dos  dados da empresa pelo e-mail: compraspmisraelandia@hotmail.com. 
MILTOM diz que vai  passar todos os dados.

COMENTÁRIO:

6292864351 30/01/2013 12:50:57 30/01/2013 12:51:54

        0 00:00:57 6292019385 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

FAUSTO (alvo chama-o de "prefeito") liga para MILTON e diz que aquele documento deu um problema. MILTON fala que passou 
para a REGIANE da prefeitura, hoje, um outro documento. FAUSTO diz que é o outro documento que tinha pegado com ele. 
MILTON diz que não está sabendo, mas que vai verif icar e retorna. 

COMENTÁRIO:

6292864351 30/01/2013 13:07:33 30/01/2013 13:09:07

        0 00:01:34 6436781305 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:
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ANA CLARA liga para MILTON e diz que não recebeu o email dele. MILTON diz que vai passar. ANA CLARA informa: 
compraspmisraelandia@hotmail.com. MILTON diz que, também, vai escanear um documentos e cita contrato social da empresa e 
CNPJ, para já adiantar muita coisa. ANA CLARA pede, porém, para que, primeiramente, ele envie o documento que ela está 
solicitando.

COMENTÁRIO:

6292864351 30/01/2013 13:28:32 30/01/2013 13:28:56

        0 00:00:24 6293022199 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MNI (provavelmente funcionária que trabalha com o alvo) liga para MILTON e indaga se o pedido da prefeitura de Mozarlândia 
está pronto. MILTON confirma e questiona se o prefeito está lá. MNI diz que sim e MILTON responde que o pedido da odontologia 
está pronto e está lá no fundo. 

COMENTÁRIO:

6292864351 30/01/2013 14:28:38 30/01/2013 14:30:36

        0 00:01:58 6436781305 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MONIQUE, da Prefeitura de Israelândia, liga para MILTON diz que está esperando um email dele com os dados da empresa para 
fazer o cadastro e liberar a compra. MILTON indaga quais são os dados necessários. MILTON confirma o endereço de email: 
compraspmisraelandia@hotmail.com e diz que está enviando agora. 

COMENTÁRIO:

6292864351 30/01/2013 15:04:33 30/01/2013 15:05:34

        0 00:01:01 6492793962 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI liga para MILTON e diz que está com uma ambulância grande e pergunta se MILTON pode liberar os medicamentos dele hoje. 
MILTON confirma. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6232772292 30/01/2013 16:25:03 30/01/2013 16:25:57

        0 00:00:54 6236232000 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: ALESSANDRO, do Itaú Personalitè, liga para falar com MILTON. CLÁUDIA, esposa deste, informa o seguinte telefone para 
contato: 3261-7722.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6232772292 30/01/2013 19:09:44 30/01/2013 19:10:29

        0 00:00:45 6232617067 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CLÁUDIA fala para EDILBERTO que o MILTON ainda não chegou e fala que MILTON está com os dois celulares: 9286-4351 e o 
"3577"

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292864351 31/01/2013 08:17:21 31/01/2013 08:18:52

        0 00:01:31 6292931307 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARQUINHO de Cromínia conversa com MILTON e fala que está com a secretária e que ela fez cotação de medicamentos na 
"Estoque?" e está dando mil reais de diferença. MILTON pede para MARQUINHO lhe passar a relação para ele ver que marca 
eles estão cotando, que aconteceu isso em Piranhas, que quando mostrou a qualidade da mercadoria a secretária de lá lhe deu 
razão. Que o que mandou para MARQUINHO é meio termo, não é um luxo, mas também não é uma coisa vagabunda. 
MARQUINHO fica de passar um fax.

COMENTÁRIO:

6292864351 31/01/2013 08:44:29 31/01/2013 08:45:41

        0 00:01:12 6292418855 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala para MILTON ligar para o "FALCO?", pois este não depositou o cheque.

COMENTÁRIO:

6292864351 31/01/2013 10:06:26 31/01/2013 10:08:12

        0 00:01:46 6291186467 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LUZIANE da prefeitura de Araguapaz fala para MILTON que a REGIANE enviou um e-mail para ele ontem para fazer levantamento 
estimado de consumo de medicamento e pergunta se MILTON já tem ele pronto. MILTON fala que não tem e que não recebeu o e-
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mail, que ela só mandou e-mail pedindo cópia de documento. LUZIANE pede o e-mail de MILTON para enviar o nome do 
medicamento e diz para MILTON incluir mais uma coluna na tabela que ela vai enviar, que tem urgência, pois o advogado está lá. 
MILTON passa o seguinte e-mail: miltonjmedica@hotmail.com. LUZIANE diz que vai f icar aguardando retorno.

COMENTÁRIO:

6292864351 31/01/2013 10:30:58 31/01/2013 10:32:06

        0 00:01:08 6492797269 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI pergunta para MILTON que horas pode pegar o medicamento de Corumbaíba, pois o carro já está em Goiânia. MILTON fala 
que já está pronto. 

COMENTÁRIO:

6292864351 31/01/2013 13:48:46 31/01/2013 13:54:05

        0 00:05:19 6291186467 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LUZIANE (de Araguapaz) pergunta se MILTON preencheu a planilha. MILTON fala que está fazendo e que a planilha é da 
farmácia básica. MILTON fala que em relação aos outros medicamentos tem que fazer a relação em cima da que já foi. LUZIANE 
diz que vai fazer o cálculo para 3 meses. MILTON fala para LUZIANE pedir o doutor para já fazer o processo. LUZIANE diz que 
ele já está fazendo. MILTON diz que a quantidade direitinha não tem problema, o que vale é a emergencial que tem que 
homologar, então é para deixar o processo pronto, que ele está fazendo o da farmácia básica e vai pegar depois naquele 
material que já foi. LUZIANE pede para MILTON enviar o da farmácia básica assim que ele terminar. LUZIANE fala que não tem 
documentação da J. MÉDICA, que a única coisa que conseguiu foi retirar as certidões através daquele CNPJ. MILTON pergunta 
se é para o hospital. LUZIANE diz que sim. Falam que está faltando o contrato social, os documentos dos sócios e o cartão 
CNPJ.LUZIANE fala para MILTON conseguir a certidão trabalhista, pois esta ela não tirou. MILTON fala que o mais rápido possível 
vai enviar por e-mail.

COMENTÁRIO:

6292864351 31/01/2013 14:15:32 31/01/2013 14:17:12

        0 00:01:40 6292931307 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARQUINHO fala para MILTON que está com um probleminha que o secretário de f inanças falou, que como é o último dia do mês, 
tem que empenhar o pagamento. MILTON pergunta quem é do jurídico. MARQUINHO diz que é o doutor BENO. MILTON diz que é 
só o doutor BENO fazer o processo com data retroativa, que na hora que Dr. BENO estiver lá é para pedir para ele ligar, pois aí 
ele (MILTON) explica para o doutor. MARQUINHO diz que mandou sua secretária passar um fax para MARQUINHO de um 
orçamento que ele já havia comentado. Diz que MILTON precisa mexer para não dar problema para ele lá.

COMENTÁRIO:

6232772292 31/01/2013 15:57:01 31/01/2013 15:58:27

        0 00:01:26 6285022798 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON conversa com sua esposa e fala que está em Indiara para resolver um negócio da licitação, que vão levar uma 
documentos, que está indo com ele o DOMINGOS, que este está indo pela Ideal.

COMENTÁRIO:

6292864351 31/01/2013 16:39:37 31/01/2013 16:40:56

        0 00:01:19 6285326738 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ELIZETE (esposa de DANIEL, prefeito de Matrinchã) conversa com MILTON sobre este ajeitar umas latas de leite ("pregomipepti"). 
MILTON fala que ELIZETE pode lhe passar o pedido por e-mail, que aí ele ajeita e amanhã pode passar lá e pegar.

COMENTÁRIO:

6292864351 31/01/2013 16:45:44 31/01/2013 16:47:02

        0 00:01:18 6285326738 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON conversa com MARIZETE/ELIZETE? e esta fala que está chegando a Goiânia, que precisa da ajuda de MILTON, que 
precisa de 10 latas de leite ("pregomipepti"). MILTON fala para MARIZETE ligar amanhã bem cedo, que ele vai arrumar o leite para 
ela. 

COMENTÁRIO:

6292864351 01/02/2013 08:50:34 01/02/2013 08:51:52

        0 00:01:18 6436781305 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILSON (de Israelândia) pergunta para MILTON como que estão as notas. MILTON diz que estão bem adiantadas, que ontem deu 
um probleminha na receita, que agora tudo eletrônico. EDILSON pede para MILTON emitir as notas agora cedo, pois depende 
delas para fazer pagamento. MILTON diz que vai emitir. EDILSON pergunta se MILTON entrega o medicamento amanhã. MILTON 
fala que na segunda entrega. 
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COMENTÁRIO:

6292864351 01/02/2013 08:50:44 01/02/2013 08:54:41

        0 00:03:57 6292931307 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: 1ª ligação: idêntica à anterior.

TRANSCRIÇÃO: 2ª ligação: MILTON fala para MARQUINHO que a menina passou o e-mail, que explicou para IVONE que muitas mercadorias do 
pessoal não tinham qualidade, que falou que a sua mercadoria é intermediária, não é nem a melhor, nem a pior. Que se 
MARQUINHO quiser e não importar com a qualidade, ele faz mais barato. MAQUINHO fala que os medicamentos da farmácia 
básica não vai comprar agora. 

COMENTÁRIO:

6292864351 01/02/2013 09:21:40 01/02/2013 09:22:43

        0 00:01:03 6285326738 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ELIZETE pergunta se MILTON achou os leites. Que é o "pregomipepti", 10 latas. MILTON pede para ELIZETE ligar após uma hora.

COMENTÁRIO:

6292864351 01/02/2013 14:32:40 01/02/2013 14:36:15

        0 00:03:35 6291429409 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: PAULA, de Cromínia,  fala com MILTON  que vai passar listagem pelo e-mail para cotação. PAULA diz que no Diário da Manhã a 
publicação saiu dia 29 e diário of icial dia 30. MILTON diz que falou com BENO e com o MARQUINHO. PAULA diz que  umas 
dezesseis empresas já entraram  em contato com ela. MILTON pergunta  se o MARQUINHO  falou com  a PAULA  de como seria 
feito. PAULA diz que o MARQUINHO  falou com o advogado BENO. PAULA diz que  o laboratório não entra porque já tem a 
pessoa do material de  laboratório. PAULA diz que o do MILTON seria medicamento básica e medicamento do hospital. MILTON diz 
que  vai fazer  alterações. PAULA diz que  faz com a necessidade do município. MILTON diz que depois o MARQUINHOS explica 
para PAULA, porque por telefone não presta. PAULA diz que via incluir material odontológico. MILTON pede para passar  o 
listagem para miltonjmedica@hotmail.com. MILTON fala com PAULA para o BENO passar o edital por e-mail. PAULA diz que está 
acabando  de elaborar o edital, pois  vai colocar uma cláusula com  data de vencimento, pois no passado  teve problema com  
medicamentos recebidos próximos ao vencimento.

COMENTÁRIO:

6292864351 01/02/2013 14:46:00 01/02/2013 14:48:57

        0 00:02:57 6291429409 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON explica à PAULA, PREFEITURA DE CROMÍNIA, o e-mail: miltonjmedica@hotmail.com. MILTON  diz que falou com o 
MARQUINHO sobre  as alterações que vai fazer para dif icultar a concorrência, tais como "seringa com dispositivo de 
segurança". PAULA diz que pode colocar a marca  que o MILTON trabalha para dif icultar para concorrência. MILTON diz que  vai 
colocar na planilha da PAULA antes dela  enviar para o pessoal e  vai verif icar sobre  a descrição do material para ver se está 
tudo certo. PAULA diz que  é para o MILTON olhar o "equipo". MILTON diz que vai colocar injetor lateral, flexível e fazendo as 
alterações quando  estiver  pronto que envia para PAULA e é para esta obedecer  às alterações para beneficiá-lo. PAULA diz 
que passou a relação agora: "paulacarolina". MILTON pede o telefone da PAULA. Ela diz que o que está ligando.

COMENTÁRIO:

6232772292 01/02/2013 16:23:09 01/02/2013 16:49:19

        0 00:26:10 3432460178 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CLÁUDIA conversa com seu cunhado RONAN e MARILENE sobre assunto pessoal. CLÁUDIA comenta que MILTON esteve em 
Araguari para fechar venda com a prefeitura, mas não deu certo. MARILENE fala que a RENATA perguntou o que MILTON foi 
fazer lá e RENATA comentou que não deveria ser coisa de remédio, pois é o MARCELO que vai vender lá. CLÁUDIA diz que 
MARCELO não vai vendar lá não. CLÁUDIA fala que o cara perguntou para o MILTON se ele conhece um tal de MARCELO, que o 
MILTON disse que não o conhecia, pois o MARCELO suja com todo mundo, se o povo souber que são irmãos vão correr dele. 
CLÁUDIA diz que em MINEIROS deu o que fazer para provar que a empresa não tinha nada a ver com o MARCELO, que o povo 
de MINEIROS excomunga o MARCELO, que se não provasse nem iriam receber, que tinha uns R$ 300.000,00 para receber, que 
eles estão pagando aos poucos. Comentam que o MARCELO fica usando as pessoas como laranja e citam o exemplo da MILENE 
e da RENATA. MARILENE comenta que o MARCELO acabou com a vida da RENATA, que esta disse que tem que f icar até fugindo 
da polícia. 

COMENTÁRIO:

6232772292 02/02/2013 10:11:19 02/02/2013 10:41:03

        0 00:29:44 6434471967 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MÃE e MILTON conversam sobre o pós-operatório de Sr. AGENOR. MÃE diz que pagou duas notas dele na Ciprovet no valor de 
R$ 99,60; questiona interesse de MILTON adquirir gado. MILTON diz que, no momento, não tem condições de comprar gado, pois 
pagou a chácara e empreitou a casa, além disso precisa de um carro, porque está usando o veículo da CLÁUDIA. MÃE pergunta 
se MILTON foi a Araguari. MILTON confirma e fala que passou lá rapidamente, pois o chamaram na prefeitura. MILTON comenta 
que acha que MARCELO não tem nada na prefeitura e que "aqueles trem" que este falou que deu trinta mil reais é mentira. MÃE 
pergunta se MILTON foi "mexer" com remédio. MILTON diz que sim, que o chamaram para vender remédio e que falou com o 
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MILTON MACHADO MAIA
RAULZINHO e com o LÉO BORELE, que é o cara que está abaixo do RAULZINHO. MILTON diz que foi através do deputado aqui. 
Que o VIVALDO, da Interlagos, já foi secretário de Meio Ambiente de Goiânia e conhece o deputado que é amigo dele, de 
MILTON. Que este VIVALDO disse para o deputado que uns negócios em Araguari e perguntou se ele tinha um parceiro, então o 
deputado indicou MILTON. MILTON fala que o assessor do deputado, BAIANO, ligou e disse que eles tinham que ir a Araguari, 
porque tinha um negócio lá para eles. MILTON diz que no meio do caminho comentou com o assessor que o irmão dele também 
mexia com medicamentos e falou que ia atender Araguari e que até abriu uma empresa em Araguari. MILTON diz que BAIANO 
falou que MARCELO, irmão de MILTON, comprou "uns trem" de VIVALDO e não pagou. MILTON diz que lembrou daqueles "trem" 
da MIRLENE. MILTON diz que f ingiu que não sabia de dívida., mas comenta com a mãe sobre telefonema que recebeu de 
VIVALDO em que este pede para o ALVO entrar em contato com MARCELO a respeito de uns cheques da namorada deste 
(VANESSA) que foram sustados. MILTON diz que, chegando em Araguari, foi para a casa de VIVALDO que f ica ao lado do 
Interlagos e, depois, foram para a prefeitura. MILTON comenta que a dívida de MARCELO com VIVALDO é em torno de 14 mil. 
MILTON diz que comentou sobre isso com MARCELO. MÃE reclama que MARCELO não fala nada para ela e diz que acha que 
esse negócio de remédio dele em Araguari não vai dar certo. MILTON diz que acha que aquele negócio dos trinta mil é "barca 
furada", a não ser que eles acharam pouco o dinheiro. MILTON diz que não comentaram não. MÃE indaga se falaram que iam 
fechar com ele, MILTON. MILTON diz que falaram que ele ia atender. MILTON fala que não prometeu dinheiro, porque eles querem 
começar um trabalho direito e que o prefeito não quer que "ponha a mão" em nada, quer que entregue a mercadoria certa e não 
quer chamar a atenção de nada. MILTON diz que  foi sincero e que se quiser fazer rolo é diferente. MILTON diz que eles falaram 
que vão passar o emergencial para ele atender e que vão providenciar a lista, pois esta ainda não está pronta. MILTON diz que 
chegou em Araguari às 10 horas e quando foi 11h30 já estava saindo de lá. MILTON diz que está desconfiado que VIVALDO 
sabe que ele é irmão de MARCELO e deve usar essa informação para tentar receber a dívida deste. MÃE pergunta o que 
MARCELO fala sobre esse assunto. MILTON diz que o GERCINHO ligou para o irmão do VIVALDO e falou que o MARCELO ia 
levar um dinheiro, mas isso foi na semana retrasada e até agora nada. MÃE e MILTON falam que com MARCELO não tem mais 
jeito. 

COMENTÁRIO:

6232772292 02/02/2013 10:51:44 02/02/2013 10:55:36

        0 00:03:52 6292211917 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

JACIARA diz que o BERTINHO falou que a mulher (ISABEL) ligou e disse que era para cancelar, porque MILTON disse que 
despachou na quinta-feira. MILTON diz que então é para cancelar e que perderam o cliente. MILTON indaga se tem condições 
deste pedido ser enviado hoje. JACIARA fala que não tem conhecimento do tamanho do pedido. MILTON fala que são dois 
pedidos um da farmácia básica e um do hospital e que, cada pedido, deve ter no mínimo uns quarenta itens. MILTON diz que, se 
tiver como entregar, vai ligar para o prefeito. JACIARA diz que não sabe, pois nem sabe qual transportadora faz Piranhas. 
MILTON diz que é a TNG. JACIARA diz que vai ligar para SINOMAR para resolverem.

COMENTÁRIO:

6232772292 02/02/2013 11:28:54 02/02/2013 11:30:39

        0 00:01:45 6232771057 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

JACIARA avisa que o LUCIANO vai levar. MILTON fala que é um pedido no valor de 23 mil. MILTON fala para JACIARA faturar 
uma nota de transporte em nome da JMédica e mandar as mercadorias por vale e, na segunda-feira, faturar para Prohospital e 
enviar por email. 

COMENTÁRIO:

6232772292 02/02/2013 12:04:16 02/02/2013 12:10:04

        0 00:05:48 6232617202 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

JACIARA pergunta se MILTON conseguiu falar com a mulher de Piranhas, porque não pode perder a viagem. MILTON diz que não 
falou ela ainda só com o irmão dela, mas que pode enviar os produtos, porque no município está tendo um surto de dengue. 
JACIARA indaga quem é ela. MILTON diz que ela é irmã do prefeito. Os interlocutores discutem sobre produtos e sobre processo 
de pedidos. 

COMENTÁRIO:

6292864351 02/02/2013 12:12:23 02/02/2013 12:15:15

        0 00:02:52 6292418855 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

Ligação 1: EDILBERTO liga para MILTON e diz que estão com problema seriíssimo com o pessoal de Piranhas, que estão 
reclamando do pedido que não foi entregue e que a data prevista era quinta-feira. MILTON se justif ica. 

Ligação 2: MILTON conversa com ELIANE e explica que o pedido dela f icou parado. MILTON fala que o pedido vai ir hoje. 
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COMENTÁRIO:

6232772292 04/02/2013 18:22:16 04/02/2013 18:33:06

        0 00:10:50 6434471967 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MILTON liga para MÃE e esta diz que o MARCELO está lá.  MILTON conversa com RENATA. ALVO diz que conversou com o 
ROMÁRIO a respeito do serviço e este falou que tem uma audiência com a promotora e se esta não pôr objeção quanto a 
contratações por contrato, ele o comunica para RENATA o procurar. RENATA diz que a ANGELITA conversou com o ROMÁRIO e 
este disse que a juíza só autorizou contratações por concurso. MILTON fala para RENATA procurá-lo e pedir uma força para ela 
passar no concurso. MILTON diz que vai conversar com ROMÁRIO para ele dar um jeito de ajudar RENATA no concurso. 
RENATA comenta que f icou sabendo que havia vaga com o CEBOLA na farmácia. MILTON tenta falar com CEBOLA, porém o 
celular deste não atende. 

COMENTÁRIO:

6232772292 05/02/2013 21:35:27 05/02/2013 22:04:46

        0 00:29:19 6434471473 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MILTON liga para irmã, MÁRCIA. Conversa com JOÃO, seu cunhado, sobre problema no caminhão deste. MILTON e MÁRCIA 
conversam assuntos pessoais. Falam sobre política e sobre concurso que o município irá fazer. MÁRCIA diz que vai prestar o 
concurso e pede para MILTON ajudá-la e, também, para conversar com ROMÁRIO se este for contratar comissionados. 

COMENTÁRIO:

6292864351 06/02/2013 09:37:08 06/02/2013 09:44:58

        0 00:07:50 6291471300 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON conversa com VANESSA sobre a falta de preços em alguns itens da planilha emergencial de Aragarças. MILTON pede 
para VANESSA olhar se tem outra planilha de Aragarças com todos os preços. MILTON pede para VANESSA olhar no 
computador ao lado do computador do ALANO. VANESSA fala que não tem nenhuma de Aragarças. VANESSA fala que achou 
"proposta quase pronta Aragarças 04.01.2013". MILTON fala que é essa mesma. VANESSA diz que tem a maioria dos preços. 
MILTON pede para VANESSA enviar a planilha por e-mail.

COMENTÁRIO:

6292864351 06/02/2013 09:46:15 06/02/2013 09:49:20

        0 00:03:05 6233911141 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MAURÍCIO (da prefeitura de Matrinchã) fala para MILTON que tinham feito uma dispensa de um contratinho, mas que depois o 
secretário mandou uma outra lista de 2 folhas. MILTON diz que foi, que falou para HÉLIO esperar para fazer o emergencial depois 
que f inalizasse. MILTON fala para MAURÍCIO cancelar o emergencial para eles fazerem tudo em um só, que ele pode fazer com 
data de 28 de janeiro, que aí manda a certidão para ele, que hoje não dá para fazer porque está em Aragarças, mas que quando 
chegar lá vai mandar as planilhas. MAURÍCIO fala para MILTON enviar por e-mail. MILTON fala que vai mandar, que é só 
MAURÍCIO mudar as dotações, que vai fazer o emergencial e o parecer jurídico, que vai deixar em amarelo onde MAURÍCIO terá 
que mudar. MAURÍCIO fala que a sua preocupação é o MILTON receber, que se ele puder jogar para frente, que aí ele publica lá 
para o dia 5. MILTON fala que tudo bem, que na hora que ele deixar tudo pronto ele põe a data, que a hora que vier um portador 
ele manda toda documentação original. MILTON anota o e-mail de MAURÍCIO: mauricioanalise@hotmail.com.

COMENTÁRIO:

6232772292 06/02/2013 11:20:26 06/02/2013 11:21:22

        0 00:00:56 6291604421 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CLEIBE conversa com CLÁUDIA e pega o telefone da IDEAL: 3920-1404.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292864351 07/02/2013 08:17:34 07/02/2013 08:19:32

        0 00:01:58 6233486046 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARIA JOSÉ fala com MILTON e pergunta se o prefeito pegou os  remédios.  MILTON diz que vai saber e retorna.  MARIA JOSÉ 
fala que vai precisar de remédios para  farmácia básica.

COMENTÁRIO:

6292864351 07/02/2013 15:57:51 07/02/2013 16:00:32

        0 00:02:41 6492790983 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ROMÁRIO (prefeito)  conversa com MILTON sobre salão para eventos. Falam sobre cancelamento de contrato que haviam feito 
um aditivo, que é para cancelar e fazer um novo pregão. ROMÁRIO fala que já passou para LUCIENE. 
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COMENTÁRIO:

6292864351 08/02/2013 09:25:54 08/02/2013 09:28:16

        0 00:02:22 6292720865 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

CLÉSIA, de Araguapaz, liga para MILTON e diz que falta o milímetro do papel. MILTON diz que deve ser 48x16x20. CLÉSIA 
enumera os produtos de que vai precisar. MILTON pede para CLÉSIA ligar no telefone 3202-5616, falar com VANESSA e pedir a 
esta para fazer o pedido.

COMENTÁRIO:

6292864351 08/02/2013 16:38:09 08/02/2013 16:39:53

        0 00:01:44 6299022474 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CHARLENE, Prefeitura de Carmo do Rio Verde, liga para MILTON e cobra medicamentos que solicitou, via email, e ainda não 
recebeu. MILTON diz que o medicamento já foi providenciado e acredita que uma parte já foi despachada. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292864351 08/02/2013 17:05:13 08/02/2013 17:06:56

        0 00:01:43 6499942219 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: JAIRA liga para MILTON e este diz que está chegando à Indiara, diz que já está no trevo de Cezarina. MILTON fala que vai direto 
para o hospital.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292864351 08/02/2013 17:57:48 08/02/2013 17:59:26

        0 00:01:38 6292418855 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON e EDILBERTO discutem sobre pedido de Carmo do Rio Verde. EDILBERTO diz que MILTON deveria ter levado, porque não 
tem nota e não tem como faturar. MILTON fala para faturar para a Prohospital. EDILBERTO diz que a Prohospital não está 
faturando. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292864351 08/02/2013 18:14:40 08/02/2013 18:15:30

        0 00:00:50 6292418855 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO: 

EDILBERTO diz para MILTON que estava conversando com a JACIARA e ela falou para faturar pela JMédica e cancelar a nota. 
MILTON diz para faturar só um pouco e mandar a mercadoria inteira. EDILBERTO diz que é complicado, pois vai pela 
transportadora. MILTON diz para pôr o volume e colocar os vales dentro das caixas.

COMENTÁRIO:

6232772292 08/02/2013 20:37:48 08/02/2013 21:01:03

        0 00:23:15 6230933410 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MILTON liga na IDEAL e FERNANDA diz que está tirando as notas de CARMO DO RIO VERDE, PIRANHAS, porque o VANDERLEI 
passou os pedidos agora, então está tirando as notas para os meninos conferir. FERNANDA diz que amanhã, eles vão trabalhar 
para organizar a licitação. MILTON indaga se SÃO PATRÍCIO está pronto. FERNANDA diz que não, que VANDERLEI passou agora 
à tarde. FERNANDA diz que já passou os preços e na quarta-feira arruma, porque está tudo pronto, só falta passar os preços. 
MILTON pergunta se FERNANDA passou os preços para o FÁBIO. ELA diz que passou a cotação para o email do SERAFIM e que 
ele vai pedir, na semana que vem, para já entregar. MILTON pergunta se a licitação do LUCAS está organizada. FERNANDA diz 
que sim e fala que o valor f icou em um milhão, pois faltaram produtos para cotar. MILTON diz que, amanhã, é para ela ligar, pois 
ele põe preço para ele. MILTON explica que, durante o pregão, é para instruir LUCAS a pedir para desclassificá-lo por item. 
MILTON pergunta se o LUCAS pegou o dinheiro para a despesa (LUCAS vai participar de licitação em um município, parece ser 
no MT, cuja distância é 1380km). MILTON conversa com LUCAS e calculam gasto aproximado da viagem.  MILTON fala para tirar 
nota fiscal de todas as despesas em nome da Ideal para mandar para o contador. MILTON fala para LUCAS, durante o pregão, 
se tiver problema, pedir para ser desclassif icado por item. LUCAS diz que saiu a licitação de RIALMA para o dia 21 e de 
CAMPINORTE para o dia 22. MILTON diz que RIALMA está de pé e diz que conversou com o prefeito, que este foi a JMédica 
ontem. MILTON fala para programarem para irem a RIALMA. MILTON pede para LUCAS utilizar o poder de recurso e, qualquer 
coisa, ligar para MILTON para este instruí-lo. MILTON diz que não é para fazer acordo com ninguém nem revelar o preço da 
proposta. LUCAS diz que, amanhã, vai montar a planilha de preços. 

COMENTÁRIO:

6232772292 09/02/2013 12:32:20 09/02/2013 12:35:46

        0 00:03:26 6232997680 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: MILTON conversa com VANDERLEI sobre ter deixado a chave do furgão com o GILMAR e ter deixado dinheiro para abastecer o 

furgão, que GILMAR vai estar esperando segunda 7 horas da manhã. MILTON fala que a mercadoria está separadinha, que a 
nota fiscal está junta, que quando VANDERLEI chegar à Carmo do Rio Verde é para falar que se trata da mercadoria que o 
PAULO HENRIQUE pediu para o MILTON.

COMENTÁRIO:

6232772292 14/02/2013 09:45:57 14/02/2013 09:47:51

        0 00:01:54 6239201404 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: VANDERLEI liga para CLÁUDIA e indaga se MILTON deixou o cartão do Bradesco com ela. CLÁUDIA diz que não. VANDERLEI diz 
que precisa fazer um acerto com o DÓ e outros acertos e MILTON diz que ia sacar um dinheiro e levar. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6232772292 14/02/2013 19:33:59 14/02/2013 19:39:46

        0 00:05:47 6436387000 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MARCELO fala para EMERSON que o pessoal pegou mercadoria hoje. EMERSON indaga se MILTON recebeu o email da menina. 
MILTON diz que sim, que o da farmácia básica, o menino já estava na JMédica. MILTON diz que o menino saiu de lá com a 
mercadoria. MILTON pergunta se EMERSON viu uma nota que aquele enviou no email dele. EMERSON diz que chegou um dinheiro 
do fundo e o pessoal (AURÉLIO ?) quer pagar. MILTON diz que vai faturar. EMERSON diz que o eles querem saber o valor da 
dívida. MILTON reclama que uma menina, acha que o nome dela é VALQUÍRIA, de Aragarças, passou um pedido relacionado à 
ortopedia para ele e para a ESTOQUE, porém esta não tem nada a ver. EMERSON verif ica seu email e reclama de um pedido 
pequeno. MILTON explica que isso é dessa empresa que ganhou, que é controlado, e que já foi faturado, e que o rapaz já pegou 
hoje e levou. MILTON pergunta se EMERSON imprimiu as duas propostas que ele passou no email deste. MILTON diz que vai 
somar tudo e informa EMERSON, e fala que as prefeituras têm dinheiro para pagar, pois o repasse das prefeituras para a saúde 
não foi gasto com eles. EMERSON diz que quer conversar com MILTON, porém não pode falar no telefone dele. MILTON pergunta 
se EMERSON pegou os vales que estão com a menina. EMERSON diz que não deu tempo. MILTON fala para pegar tudo com ela. 
MILTON pergunta se não dá para virar alguma coisa na Barra. EMERSON diz que está difícil e que, depois, explica para MILTON. 

COMENTÁRIO:

6232772292 14/02/2013 19:40:40 14/02/2013 19:42:38

        0 00:01:58 6436387000 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EMERSON pergunta a MILTON se na dispensa de emergencial  tem material odontológico.  MILTON diz que não  tem  e pergunta 
se o EMERSON lembra  dele, MILTON, ter falado  da ADERIANE passou odontologia e laboratório para  ele, MILTON. EMERSON diz 
que está lembrando e que  este  falou para o MILTON que havia pego tudo com a  ADERIANE e passou no email do MILTON e 
falou que tava errado. EMERSON diz que está lembrando e fala que é para o EMERSON abrir o que foi passado  para  ele, 
MILTON, que não tinha nada de odontologia. EMERSON diz que é por que está com o rapaz que é responsável por todo material 
da odontologia da cidade  e que o rapaz está precisando   de um monte de material MILTON diz que fazem emergencial  somente 
de odontologia . EMERSON diz que vai passar  a relação. MILTON pede para  passar o mais rápido possível e diz que não tem 
laboratório  na lista não. EMERSON diz que a MULHER é enrolada demais. EMERSON diz que amanhã passa  a lista da 
odontologia.  MILTON diz que recebendo a lista  já faz e manda tudo prontinho para o MILTON. EMERSON diz que vai ver lá.

COMENTÁRIO:

6232772292 14/02/2013 19:43:17 14/02/2013 19:44:47

        0 00:01:30 6298536881 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta se o HNI parou por hoje. HNI diz que não e que está tranquilo e que a noite vai ligar para o MILTON que este  vai 
pirar. MILTON pergunta se o HNI descobriu  alguma coisa de rolo. HNI diz que está zerado. MILTON diz que tem uma coisa para  
alertar o HNI  e precisa  falar longe do povo  e que é para este não vacilar com esse povo. HNI diz que já passou toda 
documentação.

COMENTÁRIO:

6292864351 15/02/2013 08:46:50 15/02/2013 08:47:19

        0 00:00:29 6292418855 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO pergunta se MILTON está chegando, pois já tem uns 20 minutos que o MARQUINHOS está o esperando.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6232772292 18/02/2013 10:31:10 18/02/2013 10:33:34

        0 00:02:24 6285717665 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON conversa assuntos pessoais com CLÁUDIA. MILTON, em ligação anterior diz que está indo para Mozarlândia. Nesta, o 
alvo fala que o DÓ está indo junto, no mesmo veículo, mas vai participar pela Ideal. 

TRANSCRIÇÃO:
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COMENTÁRIO:

6292864351 19/02/2013 09:02:43 19/02/2013 09:04:05

        0 00:01:22 6292418855 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON pergunta para EDILBERTO o quê ele fala para o cara de Israelândia, pois ele vai ligar de novo. EDILBERTO fala que já 
tirou a nota, que o ALEXANDRE tirou a nota ontem.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292864351 19/02/2013 10:29:17 19/02/2013 10:35:20

        0 00:06:03 6492112244 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON conversa com primo FABINHO sobre assunto pessoal. MILTON pede para FABINHO procurar o RONAN, o pessoal do 
departamento de saúde ou o secretário de saúde da cidade de Aloândia para saber como está sendo realizado os 
procedimentos, que eles lhe pediram uns vales, quando eles assumiram, mas não faturaram, que tem um mês que eles não falam 
nada. FABINHO diz que conversou com alguém e este pediu para o MILTON ir lá para conversarem direitinho, que esse alguém 
iria conversar com o prefeito. MILTON diz que está sem tempo para ir lá, mas que a hora que der certo ele vai. FABINHO pergunta 
se o MARQUINHO está comprando. MILTON diz que sim, que o MARQUINHO é tranquilo, que hoje tem que até levar uns papéis 
para o advogado dele. FABINHO comenta que encontrou com o MARQUINHO no banco, que ele disse que pegou uns remédios. 
MILTON fala que o MARQUINHO está tranquilo, mas que ainda não faturou nada, pois agora que vai fazer o emergencial para 
faturar, pois o que MILTON mandou foi num vale, que agora que vai dar certo para faturar. FABINHO diz que conversou com um 
cara de Edealina e acha que lá vai dar certo. MILTON fala que já saiu um edital de Edealina. MILTON fala para FABINHO ir em 
Aloândia e ver como  estão as compras, quem que está comprando, para sentir, pois as vezes tem outro vendendo, que aí ele 
passa para MILTON dar um "choque" lá. FABINHO diz que conversou com o MANUELZINHO, que este f icou de conversar com o 
prefeito.

COMENTÁRIO:

6292864351 19/02/2013 17:17:14 19/02/2013 17:19:49

        0 00:02:35 6233486046 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FÁBIO ARRUDA (de Mozarlândia) conversa com MILTON sobre tentar passar R$ 38.000,00 para MILTON, pois já está no f inal da 
tarde. FÁBIO fala que amanhã cedinho passa o restante para MILTON. Este pergunta se FÁBIO passou o da IDEAL. FÁBIO diz 
que não passou nada, pois não lembrou. FÁBIO comenta que está dando limite de conta excedido, que vai ligar no Banco do 
Brasil. MILTON pergunta se amanhã FÁBIO passa o restante. Este diz que sim. MILTON indaga se FÁBIO observou que são 
contas diferentes. FÁBIO diz que sim, que está passando só o do MILTON, que é um valor maior, que é da primeira nota (R$ 
38.000,00).

COMENTÁRIO:

6232772292 19/02/2013 21:13:27 19/02/2013 21:18:27

        0 00:05:00 6634018150 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON X EMERSON - Tratam sobre faturar mercadorias encaminhadas através de vale e pagamento de comissão de R$ 
20.000,00.

TRANSCRIÇÃO: EMERSON - Ou!
MILTON - Oh doutor!
EMERSON - Rapaz, mais que homem difícil.
MILTON - Oh!
EMERSON - Ontem te liguei mais de mil vezes procê.
MILTON - Rapaz mais eu não tava aqui, eu tava pra Mozarlândia. 
EMERSON - Domingo, domingo liguei, falei: meu Deus do céu, o homem. 
MILTON - Uai, cê num 
EMERSON - Eu quereno saber o que deu (...).
MILTON - Ia vim cá essa semana? 
EMERSON - Sexta-feira, mais eu tenho que ral ai, já, queria já resolvê procê esse tal de trem. 
MILTON - Ah, beleza, então deixa.
EMERSON - Deixa, deixa eu te falar: 
MILTON - Fala.
EMERSON - É pra faturar cento e vinte, entendeu?
MILTON - Só?
EMERSON - Não, é agora nessa etapa que tem lá né? e aí, eu, o, o HOMEM tava quereno vinte! 
MILTON - Não, mais, e aí o restante? quanto que vai faturar?
EMERSON - Não, aí ele já vai faturar agora, da, eu quero aquele referente a janeiro, agora em fevereiro já, ia faturar mais. 
MILTON - É, porque, deixa eu te falar.
EMERSON - Ãnh, mais coloca mais um pouquinho, quarenta, cento e quarenta, sei lá.
MILTON - Ah, não, isso que eu to te falano, entendeu?
EMERSON - Unh, hum, entendi.
MILTON - Aí eu faturar porque, só de vale que tem, tem uns cento e oitenta, 
EMERSON - Unh.
MILTON - Cento e noventa, aí o que acontece, se eu faturar cento e vinte, ainda vai f icar, e esse mês tem mandar mais 
mercadoria. 
EMERSON - Pois é, já ta quanto?
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MILTON - Te.
EMERSON - Cê já somou pra mim.
MILTON - Não, pois tão, toda mercadoria que foi até hoje.
EMERSON - Ãnh.
MILTON - Até hoje tudinho?
EMERSON - Unh.
MILTON - Tá num cento e noventa, 
EMERSON - Ah não, então ta bom uai, pensei que era mais uai.
MILTON - Não, uai, assim, até agora que eu somei, está faltano só um vale.
EMERSON - Eu entendi, deixa eu te falar.
MILTON - Ãnh.
EMERSON - Você viu lá o pessoal mandou procê o, pa, pra entregar? aqueles vencido. 
MILTON - É, mais aquele lá não é meu não doutor.
EMERSON - É de quem?
MILTON - Tá doido rapaz! tem medicamento lá que eu nunca vi  na minha vida uai.
EMERSON - Han, falaram que era tudo, 
MILTON - Pe.
EMERSON - Jogaram tudo pra cima docê
MILTON - Cê ta doido rapaz!
EMERSON - Não, dói.
MILTON - Aquele lá é do mandato passado moço!
EMERSON - Será?
MILTON - Rapaz, eu tenho coisa lá, que eu nem num entreguei, eié.
EMERSON - Tem que ser a rela, pois é!
MILTON - Moço, eu to te falano, eu vi lá, num tem nada meu, nada!
EMERSON - Não acredito!
MILTON - Tô te falano rapaz!
EMERSON - Todo mundo jogano procê, falou: não foi fulano que dei.
MILTON - Não, cê pega minhas notas e pega o vale e caça aqueles medicamentos procê vê rapaz!
EMERSON - Unh!
MILTON - Tem nada a ver meu não, eles tão pegano coisa antiga que ta lá, 
EMERSON - Pois é.
MILTON - E achano que eu mandei, coisa que e, nóis nem na lista num existe, 
EMERSON - Unh, hum, não, beleza.
MILTON - Não, eu vi uns trem lá, num é meu não moço, pode f icar tranqüilo.  
EMERSON - Não beleza, eu vou falar lá então, amanhã.
MILTON - Se for, eu provo, eu provo, 
EMERSON - Unh, hum, eu tentano falar e nada.
MILTON - Não, eu te, eu vi lá, a lista. 
EMERSON - Falei num é possível, eu ligano, liguei domingo, liguei segunda, falei pelo amor de Deus! 
MILTON - Não, cê pode ter certeza que lá num é nada meu, 
EMERSON - Unh, hum,
MILTON - Entendeu? é mentira de, é, aquilo lá, eu tava olhando lá, pelo jeito é coisa de, do mandato passado. 
EMERSON - Unh, hum.
MILTON - Entendeu?
EMERSON - Não, eu vô vê certinho, 
MILTON - Tá.
EMERSON - Ou? então fa, eu vô ta aí sexta-feira.
MILTON - Então, eu vou faturar cento e quarenta, 
EMERSON - Isso, e ele quer vinte. 
MILTON - Certo.
EMERSON - E aí.
MILTON - Então deixa eu te falar, eu te passo a nota no seu email? 
EMERSON - Pode passar.
MILTON - Cês faz fazer o pagamento?
EMERSON - É, a passada, eu vou ligar para ele, pra ele de lá, ele já libera já a transferência,  
MILTON - Porque aí, cê já, cê já vai levar né?
EMERSON - Porque sexta-feira, isso, sexta-feira já ligo, porque sexta-feira eu já to aí. 
MILTON - E aquela nota da IDEAL? quê que ocê fez dela?
EMERSON - Pois é, eu to esperano, esperano aqui que eu vou mandar tudo junto. 
MILTON - Ah, entendi.
EMERSON - Ta lá comigo. 
MILTON - Então beleza então. 
EMERSON - Entendeu? porque aí, eu tenho que saber quanto que é, aí, daqueles que, aí cê já vê, aquele, aquela parte tamém. 
MILTON - Ta, os 10%(dez por cento).
EMERSON - É.
MILTON - Pode f icar tranquilo.
EMERSON - É, ãnh, han, e aí, ele, o HOMEM quer é vinte, cê entendeu né?
MILTON - Então ta, e cê fala para ele, que vai f icar coisa pra trás.
EMERSON - Não, eu sei sa
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MILTON - Cê fala pra ele: AURÉLIO, tem uns duzentos e pouco mil, 
EMERSON - Unh, hum.
MILTON - O MILTON vai faturar é.
EMERSON - Cento e quarenta.
MILTON - Cento e quarenta, vai te passar vinte, dos vinte
EMERSON - Unh, hum.
MILTON - Cê tem que pô pra ele, que ainda tem o imposto, na hora que eu for faturar, eu abato.
EMERSON - Não, então cê põe a mais pra poder dar os impostos.
MILTON - Ah, então beleza, então eu posso faturar.
EMERSON - Entendeu, é vinte, é vinte livre!
MILTON - Vinte livre, certo, então eu posso faturar R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
EMERSON - Não, fatura menos, um pouquinho, 
MILTON - É, porque, é qua, é vinte, é vinte e três por cento, vai dar: vai dar o quê, é, R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), vai dar 
cento e quarenta e seis.  
EMERSON - É, vê aí pra nóis.
MILTON - Tão ta certo.
EMERSON - Tá bão? porque.
MILTON - Cê num esquece não.
EMERSON - Eu, é. 
MILTON - Cê vai falar pra ele assim: AURÉLIO, 
EMERSON - Ãnh, han.
MILTON - Vai ficar uns cem mil pra trás ainda de dívida para eles.
EMERSON - Mais será? num é não.
MILTON - Vai.
EMERSON - Isso aí é cento e noventa uai.
MILTON - Não moço, ainda ta faltano um vale que eu não pus hoje.
EMERSON - Ah, então ta, cê mandou a bota?
MILTON - Não, a bota não.
EMERSON - Ah ta.
MILTON - Ta fabricano e vai mandar.
EMERSON - Tão ta bão, aí.
MILTON - Agora tem uma menina, 
EMERSON - Talvez eu levo.
MILTON - Me passano um tal de leite Nan Soi
EMERSON - Isso!  ãnh, han, cê viu aí?
MILTON - Pode já providenciar aquilo lá né? 
EMERSON - Qual? é caro né? tem  que providenciar né?
MILTON - É. 
EMERSON - É, be, aquilo lá é Ministério Público. 
MILTON - Tão beleza, não to te perguntano porque às vezes 
EMERSON - Ãnh, han.
MILTON - Vai liberano assim, só de passar.
EMERSON - Isso, não, aquilo lá não, é pra liberar aquele trem lá.
MILTON - Então beleza.
EMERSON - Deixa eu te falar: aí cê entendeu tudinho certinho então? Tão bão?
MILTON - Entendi, não.
EMERSON - Cê passa então, amanhã,
MILTON - Certinho, eu vou faturar cento e quarenta e seis, 
EMERSON - Dentro daquele, dentro do processo né?
MILTON - É do processo, não,
EMERSON - Isso!
MILTON - Dentro do processo, ele vai ficar deveno um restante, 
EMERSON - Isso, ãnh, han.
MILTON - Aí ele vai levar R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
EMERSON - Ta, então ta bom.
MILTON - Aí, na verdade, ele vai f icar abateno só cento e vinte. 
EMERSON - Unh, hum,  isso!
MILTON - Porque o outro é imposto.
EMERSON - Entendi, é.
MILTON - Ta sem. 
EMERSON -  É, a gente  explico lá pro(...)
MILTON - Então, beleza então.
EMERSON - Ta bão?
MILTON - Falou doutor.
EMERSON - Aí amanhã, cê passa.
MILTON - Então falou.
EMERSON - Então falou, some não rapaz! 
MILTON - Então beleza.
EMERSON - Falou. 
MILTON - Tchau.
<CHAMADA ENCERRADA>
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COMENTÁRIO:

6292864351 21/02/2013 08:11:49 21/02/2013 08:14:29

        0 00:02:40 6292720865 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

CLÉSIA, Araguapaz, liga para MILTON e pergunta se este vai mandar, hoje, o pedido da farmácia básica. MILTON diz que está 
separando o pedido e se, der tempo, vai ainda hoje. CLÉSIA diz que ela e a MARGARETE querem conversar com ele sobre os 
armários para enfermaria.  MILTON diz que vai conseguir uns modelos para mostrar a ela. CLÉSIA diz que quer saber sobre o 
material de limpeza e pergunta se tem que ir na empresa lá depois do Buriti Shopping. MILTON diz que é na Ideal. 

COMENTÁRIO:

6292864351 21/02/2013 09:33:12 21/02/2013 09:35:15

        0 00:02:03 6492591747 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARIA pergunta se deu certo. MILTON confirma e diz que deu "quatro seiscentos e uns quebradinho', mas obedecendo a 
aquelas marcas que a VIRGÍNIA colocou. MARIA diz que vai passar o telefone para o NELDES. MILTON explica a este que o 
negócio da odontologia deu "quatro seiscentos e uns quebradinhos". MILTON diz que em quinze minutos está pronto e seu o 
NELDES quiser passar lá - ÚNICA DENTAL - que já f ica prontinho. NELDES diz que só vai ver uns negócios de umas cadeiras e já 
passa lá "mais logo". MILTON diz que é para o NELDES procurar o VALTINHO na "ÚNICA DENTAL" na Assis, próximo à 
Tamandaré. NELDES fala com MILTON sobre "aquele negócio, aumentar a quantidade que f icou combinado de aumentar a 
quantidade. MILTON confirma e diz que é isso - aumentar a quantidade - e que está tudo certinho e que vai ser entregue nas 
mãos da VIRGÍNIA, com toda documentação e tudo prontinho. NELDES diz que assim está certo. MILTON despede-se ofertando 
um abraço ao PREFEITO.

COMENTÁRIO:

6292864351 21/02/2013 09:42:25 21/02/2013 09:45:42

        0 00:03:17 6434961230 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

SINOMAR (é prefeito) liga para MILTON, diz que está com o assessor jurídico dele e fala que "aquele probleminha", ele 
solucionou, diz que voltaram atrás e que acha que não tem nenhum problema mais. SINOMAR diz que tem que ver aquela fórmula 
para eles voltarem a falar. Diz que passou a lista para MILTON. MILTON diz que recebeu a lista no email. SINOMAR indaga qual é 
o procedimento agora. MILTON responde que, primeiro, vai ver a lista para saber quais são os itens, a quantidade e o tamanho e, 
depois, liga para acertarem como vão fazer naquela situação. SINOMAR diz que está precisando daquele leite, que é uma 
"contribuição". SINOMAR passa o telefone para ADRIANA, esposa dele. ADRIANA pede uma relação por fax do leite neokate e 
pregomin "que a gente já pegou aí pra mim". MILTON pergunta se estes leites são para faturar separado. ADRIANA confirma. 
MILTON pergunta se os dois podem ser em uma nota só e os outros faturam em uma nota separada. ADRIANA explica que os 
leites é para emitir em uma nota da Secretaria de Assistência Social e os medicamentos em nota para a Secretaria da Saúde. 
ADRIANA diz que precisa de um levantamento de quantas latas já foram compradas e o valor. MILTON diz que vai verif icar os 
vales e ver quantas latas já saíram e qual o valor. MILTON pede para ADRIANA retornar em meia hora que ele já dá uma posição 
e aproveita e fala com o SINOMAR sobre a lista. 

COMENTÁRIO:

6292864351 21/02/2013 10:29:44 21/02/2013 10:30:38

        0 00:00:54 6434961230 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CLEIDE, da Prefeitura de Aloândia, liga para MILTON para saber o valor de uns leites que foram entregues. MILTON diz que vai 
verif icar os vales e pede para CLEIDE retornar. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292864351 21/02/2013 11:02:03 21/02/2013 11:12:55

        0 00:10:52 6434961130 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON conversa com MNI sobre valor de medicamento como PREGOMIM, NEOCATE e INSULINA LEVENIER. em seguida MILTON 
conversa com RENATO, secretário de saúde também sobre compra de medicamentos e sobre nota de produtos. 

TRANSCRIÇÃO: MILTON : Alô

MNI : Oi?!

MILTON : Oi.

MNI: É aqui da prefeitura de  Aloandia. 

MILTON : Ah. Tudo bem?

MNI : Deu certo aí pra você?
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MILTON : Deu. Deu. Deu certo. Deixa eu pegar aqui direitinho que eu vou te falar. 

MNI : Tá.

MILTON : Só um minuto. Ó, ele me de... Aí ó, ele pegou..., é...., são dez latas de NEOKEITE(NEOCATE?)...

MNI : Dez lata...

MILTON : De NOEKEITE...

MNI : Ãh...

MILTON : É, sete lata de PREGOMIM...

MNI : Ãh...

MILTON : É, uma...LEVENIER. INSULINA LEVENIER...

MNI : Ah, tá. Nã...Aí, cê vai e me passa só do leite mesmo. Esse aqui é um da assistência aqui, que é, esse da assistência social 
que a gente tem que..., é esse leite. A secretaria compra mas aqui quem vai, é..., pagar vai ser a assistência social. É esse leite.

MILTON : Ah... Entendi. 

MNI : Aí eu queria ver com você qual é o valor de cada lata. 

MILTON : Certinho. Só um momentinho que eu olho procê agorinha. 

MNI : Tá

MILTON : Peraí. O PREGOMIM...

MNI : Ãh...

MILTON : ...cento e doze e cinquenta.

MNI : Cento e doze e cinquenta. Certo. 

MILTON : Cento...e doze...e cinquenta. Do PREGOMIM. Cada lata. 

MNI : Ahãm. Tá. 

MILTON : Certo?

MNI : Certo.

MILTON : E do NEOKEITE... Vamos ver do NEOKEITE... É duzentos e setenta e cinco reais. 

MNI : Duzentos e setenta e cinco reais(sussurrando). Certo. É, deixa eu te procurar, é..., eu preciso..., porque assim, esses leite 
eles não foi pago ainda né?

MILTON : Nadinha não foi pago. 

MNI : Ahãm. E é...eu queria saber de você se tinha como, porque o secretário deve ir aí acertar com você, falou pra mim, 
secretário de saúde aqui.

MILTON : Ahãm.
MNI : Aí, só que eu tava precisando, nem que seja aquelas notinha branca, se possível, só pra mim poder prestar conta. 

MILTON : Certo.

MNI : Teria como cê passar por mim, pra mim por fax não?

MILTON : Uai, tem uai.

MNI : Tem?

MILTON : Tem. Tem! Deixa eu te falar o seguinte, o secretário vem, é..., cê precisa disso antes do secretário vim cá ou quando 
ele vier pode mandar por ele?

MNI : Uai, eu tava precisando desse trem hoje, porque eu tô até precisando desse trem pra mandar pro Ministério Público. Sabe?
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MILTON : Ah....Entendi.

MNI : E eu já precisava desse trem hoje. Porque eu tô com meu, com o assessor jurídico aqui da prefeitura, e eu preciso arrumar 
essa documentação hoje. 

MILTON : Ah... Entendi. Eu vou fazer o seguinte, me passa seu e-mail ai...

MNI : Ah, tá. Hum hum. Pode falar?

MILTON : Peraí. Só um momento.

MNI : Tá. 

MILTON : É..., pode falar. 

MNI : É, sinomarjose...

MILTON: Si, no, mar...

MNI : josé.

MILTON : josé...

MNI : Tudo junto. Arroba hotmail ponto com (sinomarjose@hotmail.com).

MILTON : Hotmail ponto... Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer agora, e aí já passo procê...

MNI : Ah. Então tá. 

MILTON : ...das dez latas e do PREGOMIM, certinho?

MNI : Isso. Certinho. Então eu vou ficar aguardando então. 

MILTON : Eu já tô... Aí, falta imprimir. Cê fala pro SINOMAR, faz um favor pra mim...

MNI : Ãh...

MILTON : ...é...., cê fala para ele que eu não recebi a lista que o secretário falou que me passou ontem. 

MNI : Ah. Tá.

MILTON : Porque o secretário falou que me passou a lista do medicamento ontem. Eu não recebi essa lista aqui dele não. 

MNI : Ah. Até... Foi bom cê ter falado, porque tá aqui com o prefeito. Eu já vou passar para ele dos dois hoje então.

MILTON : Pois então. Porque o prefeito falou que tinha resolvido com ele, e tal e tal...

MNI : Ahãm. Certinho.

MILTON : ...mas, até agora não passou nada pra mim não. Nadinha, não recebi nada. 

MNI : Então tá. Não. Eu vou passar pra ele agora. 

MILTON : Abri o meu e-mail aqui, eu vi, não tem nada. 

MNI : Certinho.

MILTON : Aí cê pode olhar no e-mail do...

MNI : Agora eu vou passar pra ele aqui agora...

MILTON : Ãh...

MNI : ...o secretário. Ele já vai falar com você.

MILTON : Então tá joia.

MNI : Aí cê já..., passa, cobra dele aqui.(risos)

MILTON : Aí cê pode olhar no e-mail do SINOMAR que eu já vou passar procê a notinha que cê falou.
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MNI : Então tá. Tá. Certinho. Eu já vou olhar então. Brigado viu.

MILTON : Então beleza. Certinho (?)

________________________________

MILTON x RENATO(secretário de saúde)

RENATO : Oi?

MILTON : Quem?

RENATO : É o RENATO.

MILTON : Ô RENATO. Bão?

RENATO : Bão. É o nei, é o NILTON?

MILTON : É o MILTON. Deixa eu te falar RENATO, eu não recebi o e-mail que você falou pra mim que enviou não. Provavelmente 
deve tá alguma, uma letra, alguma coisa errada. Entendeu?

RENATO : Será? Hum...

MILTON : Ah... Deve ser.

RENATO : Não deixa, deixa eu te fa, deixa, deixa eu te falar, e se eu mandar ele uma hora, você consegue mandar esse 
medicamento pra ir lá, pra mim lá pras cinco?

MILTON : Mandar o orçamento ou mandar o medicamento?

RENATO : Não. Mandar não. O cara pega aí. O cara tá aí.

MILTON : Ah...

RENATO : Cê entrega ele?

MILTON : Uai. Ô...Renato, deixa eu te falar....

RENATO : Hum...

MILTON : Eu não sei. Depende a quantidade...

RENATO : Hum...

MILTON : ...eu não sei te dizer. Agora deixa eu te falar o que eu quero saber...

RENATO : Hum...

MILTON : Eu tô com umas notinha aqui, eu tô com a nota...Cê fala pro SINOMAR que eu vou faturar agora...

RENATO : Hum...

MILTON : É, a primeira o e..., pedido que foi dia nove do um (09/01) eu mandei seis mil, trezentos e setenta e cinco e trinta. 

RENATO : Isso. Isso. 

MILTON : Aí, foi uma, outra mercadoria, uns controlado, umas notas dum controlado...

RENATO : Hum...

MILTON : ...que deu seiscentos e trinta e nove reais (R$ 639,00). 

RENATO : Hum hum. Hum hum.

MILTON : E mais uns leite NEOKEITE(NEOCATE?), uns PREGOMIM e uma insulina que você me pediu, uma LEVENIER. 

RENATO : Isso. Isso.

MILTON : Cê tá lembrado.

RENATO : Tô lembrado. Tô. 
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MILTON : Aí cê fala pro SINOMAR, devido a “trairagem” que aconteceu aí comigo, eu vou faturar esse trem aí e ele se vira pra 
pagar. 

RENATO : Aí, deixa eu te...

MILTON : (?).

RENATO : Deixa, deixa eu te falar um negócio...

MILTON : Pode falar.

RENATO : Se, Será que tem... Eu queria saber, cê sabe porque? Porque tem o..., aquele negócio da..., do...Porque tem o que vem 
pra, pro hospital e tem o que vai pro PSF, né?

MILTON : Ãham. 

RENATO : Aí eu, eu queria saber do, do...Porque o rapaz tá me dando assessoria aqui porque eu peguei esse trem aqui, não tô 
muito a par disso, se, se tinha que vir eu nota, um..., pro PSF e nota pro hospital, entendeu? Ou não?

MILTON : Não, mas isso aqui é tudo hospital, entendeu?

RENATO : Ah, é? 

MILTON : É. Isso aqui tem algumas coisinha aqui...

RENATO : Cê que, cê, cê, cê, cê é mais a, mais por dentro desse trem. Não precisa então não?

MILTON : Tem algumas coisas aqui que é da farmácia básica. 

RENATO : Sei.

MILTON : Mas, a maioria aqui é do hospital, entendeu?

RENATO : Pois é. Esse da farmácia básica será que não tem que vir nota...

MILTON : Não, mas eu tiro, eu tiro nota separada procê.

RENATO : Ah. Cê tira?

MILTON : Tiro. 

RENATO : Não. Então tá beleza então.

MILTON : Tá certo?

RENATO : Tá certo. 

MILTON : Aí porque agora RENATO...

RENATO : Hum...

MILTON : Eu conversei com SINOMAR, mas eu quero conversar isso aí no pé da orelha dele.

RENATO : Isso. Não. Cê tem que puxar a orelha dele mesmo. 

MILTON : Cê pode falar pra ele o seguinte, que eu não sei se quem manda aí é o prefeito ou se é o subordinado dele, entendeu?

RENATO : Hum hum. Hum hum.

MILTON : Mas eu quero conversar com ele, porque compraram de outra empresa aí, e esqueceu de mim. Eu não sei se foi você, 
se foi a NÁDILA ou quem que foi. 

RENATO : Hum.

MILTON : Mas a parceria que eu tenho com o SINOMAR não é essa conversa, entendeu? Aí cê que...

RENATO : Hum hum. Não, deixa eu te falar. Não, deixa eu te falar aqui. As vez, as vez até, as vez se você nem tá, tá por dentro 
do assunto. Assim, o negócio foi tudo foi mandado comprar na sua. Isso aí eu tô por dentro. Isso aí foi eu que f iquei por dentro 
desse trem.

MILTON : Hum...
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RENATO : Foi tudo mandado comprar de você. 

MILTON : Ãham.

RENATO : Só que as vez você não tinha o produto aí. 

MILTON : Não... Ninguém, como que não tem o produto se ninguém me liga pra saber se eu tenho o produto? Por que o único que 
eu não recebi...

RENATO : Ah, mas aí, aí, aí, aí tudo bem. Pode ter sido, sido um erro nosso. Porque minha tia as vez quer, porque minha tinha tá 
mim, mim auxiliado lá. As vez ela ligou aí, não ligou pra você, ligou pra..., pra sua secretária as vezes, aí não tinha o produto, ela 
pegou e ligou pra outro. Isso aí foi um erro.

MILTON : Não, mas...

RENATO : Isso aí eu assumo o erro, cê entendeu. 

MITON : Deixa eu te falar, é..., quem fala e quem responde aqui é só eu. 

RENATO : Ah... Certo. 

MILTON : É só eu. Eu tenho cinco telefone celular, não tem como a pessoa é..., não me encontrar. Cê tá entendendo?

RENATO : Até, até eu acho que...

MILTON : E é um exemplo assim, se eu não tiver o produto, as vezes eu não tenho...

RENATO : Mas cê arruma (?). Mas cê arruma.

MILTON : Mas eu arrumo pra outro dia. Pra dois dias depois eu arrumo. 

RENATO : Sei. Hum hum.

MILTON : Esse é meu compromisso, entendeu?

RENATO : Hum hum. 

MILTON : Aí eu não sei quê que foi que aconteceu. Até eu falei pro SINOMAR, "eu tô muito chateado SETO..., SINOMAR, mas se 
você quiser continuar tocando a condição desse jeito, eu abro a minha mão, nós dois acerta, pronto, acabou". Cê tá entendendo?

RENATO : Não, não. Não não...

MILTON : Aí ele falou: "não Milton. Isso aqui eu vou resolver e passar a régua nisso aqui". Se, ele falou isso pra mim no telefone. 
Eu não sei se ele teve essa conversa com você. Eu...

RENATO : Não, nós a, nós a, nós a preferência aí é por você mesmo. Não tem dúvida. 

MILTON : É. Ele falou pra mim assim: "Ó Milton, (?)...

RENATO : Eu sei de tudo aqui.

MILTON : Ãh...

RENATO : Eu sei de tudo aqui. O que cê ajudou nós aqui. (?) da nossa campanha, viu. 

MILTON : Então beleza então. Não. Então tranquilo. 

RENATO : Tranquilo. Não cê...

MILTON : Faz esse favor. Qualquer coisa aí...

RENATO : Não. Isso aí até..., As vez até foi erro meu, viu Milton. De falta de experiência, de tudo aqui. De tá pegando (?)

MILTON : Pois então. Mas é porque então meus concorrentes, aí depois, é, acha que a situação é deles e depois que publicar um 
pregão aí, aí nós tá no sal meu amigo.

RENATO : Hum hum. Não. Tranquilo. 

MILTON : Cê não sabe o quê que vira. 

RENATO : Ãham. Não. Isso aí até você vai me desculpar, que isso aí as vez até é um erro meu, viu. Eu sei que você foi o melhor 
parceiro nosso aí... 
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MILTON : Tá. Bele... Aí, o SINOMAR falou pra mim que vai precisar do leite hoje. 

RENATO : Hum hum. 

MILTON : Aí cê fala pra ele, quanto você passar alí, passar o leite junto pra nós..., providenciar aqui.

RENATO : Ah. Certo.

MILTON : Tá certo?

RENATO : Aí. Deixa eu te pa, deixa eu te passar esse e-mail aí  porque de, deve ter, deve ter errado em algum probleminha aí. 
Porque eu falei pra, pra minha tia passar esse e-mail procê. Aí ela deve ter errado algum probleminha. Se eu mandar ele uma 
hora, que é hora de, de coisa, uma hora, será que cê dá conta de entregar ao menos um pouco desse medicamento?

MILTON : Uai, eu tento falar procê. Porque aqui tá uma correria. Tem muito pedido. Quanto mais rápido nós ter, melhor nós é.

RENATO : É né. 

MILTON : Aí já não é, como se diz a min, minha falta de vontade não. 

RENATO : Sei.

MILTON  : É porque as vezes a correria tá grande. 

RENATO : Hum hum.

MILTON : Mas quando for assim, cê me passa sempre um dia antes...

RENATO : Hum hum.

MILTON : ...porque no outro dia a ambulância passa e pega.

RENATO : Não, é porque é, foi...Passei aí... Cê lembra aque, aquele dia que eu te liguei?

MILTON : Ãham. 

RENATO : (?) Aquele dia eu já tin, tin, tinha passado. 

MILTON : É. Mas não entrou no meu e-mail não. 

RENATO : (?) Não entrou né.

MILTON : (?) Depois cê confere lá, me liga, que eu vou te soletrar direitinho. 

RENATO : Certinho. Então tá beleza então. Aí eu te (?)...

MILTON : Então beleza. Até mais. 

RENATO : Certinho. Então falou.

MILTON : Beleza, Tchau.

RENATO : Tchau. 

COMENTÁRIO:

6292864351 21/02/2013 13:17:26 21/02/2013 13:23:00

        0 00:05:34 6434961266 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

RENATO, de ALOÂNDIA, pergunta se MILTON recebeu a lista agora. MILTON indaga se é um email em nome de NAYLOR 
RODRIGUES DE SOUSA. RENATO pede para MILTON verif icar se são 58 itens, que estão divididos em dois anexos, um com 48 e 
outro com 10. MILTON diz que só pode entregar os medicamentos amanhã. RENATO diz que tem urgência no soro. MILTON 
pergunta se pode faturar. RENATO fala que as insulinas são em ampola. MILTON indaga novamente se já pode faturar ou como 
vai ser feito, porque o leite, neokate e o pregomin, o levenir, mais os seis mil e pouco e mais os controlados vão totalizar uns dez 
mil e pouco. RENATO diz que não pode passar de oito, porque para fazer a licitação lá, demora. MILTON pergunta novamente 
como deve proceder, pois RENATO já deve esses dez mil reais. RENATO pede a MILTON para ver como eles podem acertar 
esse débito anterior, para, agora, fazer esse pedido sem licitação. MILTON diz para RENATO questionar ao contador se pode 
faturar "aquela lá" em nome da Prohospital, no valor de sete mil e novecentos, e se este pedido de agora pode faturar em nome 
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de outra empresa no valor de sete mil e pouco. RENATO pergunta se MILTON pega de volta algumas latas de pregomin que o 
usuário não se adaptou. MILTON diz que se as latas estiverem lacradas, sim. 

COMENTÁRIO:

6292864351 21/02/2013 13:40:48 21/02/2013 13:43:56

        0 00:03:08 6434961217 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

RENATO liga para MILTON e diz que os leites vai ter que colocar tudo para a ação social, não vai ser nada para a Secretaria de 
Saúde. MILTON indaga se vai colocar no nome do Fundo ou se fatura, esses leites, em nome da Prefeitura. RENATO diz que é em 
nome da Prefeitura. MILTON pede para RENATO passar por email os dados do fundo municipal, porque vai faturar o restante o 
nome do Fundo. RENATO diz que conversou com o contador e este disse que não tem jeito de fazer da forma como MILTON 
sugeriu. Diz que vai até a prefeitura conversar pessoalmente com o contador. MILTON diz que RENATO tem que arrumar uma 
solução para eles, porque na primeira compra, o total foi de dez mil, sendo três mil e pouco de leite e o restante referente ao 
hospital e à farmácia básica. MILTON fala para RENATO esclarecer ao contador o que adquiriu de outro fornecedor. RENATO diz 
que foi só a insulina. MILTON fala que neste pedido de agora, também, tem produtos para o hospital e para a farmácia básica. 
MILTON pede a RENATO para avisá-lo e diz que está indo encontrar o MARQUINHOS, prefeito de Cromínia. RENATO pergunta se 
tem como entregar o soro hoje. MILTON diz que sim, mas que depende do parecer de RENATO, pois precisa de uma solução. 

COMENTÁRIO:

6232772292 21/02/2013 14:25:21 21/02/2013 14:26:50

        0 00:01:29 6232804189 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CLÁUDIA conversa com secretária de consultório o motivo da ausência de FABRÍCIO em consulta médica no dia anterior, então 
pede a secretária para ligar para MILTON e remarcar a data. CLÁUDIA confirma os celulares de MILTON: 84293577 / 9286-4351.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292864351 21/02/2013 14:37:41 21/02/2013 14:40:08

        0 00:02:27 6434961266 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

RENATO liga para MILTON e questiona se este recebeu o email com os dados. MILTON confirma. RENATO pergunta se MILTON já 
fez as contas do leite. MILTON diz que sim. RENATO pergunta pela farmácia básica. MILTON responde que ainda não fez as 
contas. RENATO pergunta se MILTON tem todos os medicamentos da farmácia básica. MILTON confirma e diz que isso não é o 
problema, que o problema é o dinheiro. RENATO diz que o dinheiro está organizado. RENATO diz que é para faturar até dois mil 
de farmácia básica e o restante pelo Fundo. MILTON indaga se é o Fundo Municipal e se a  descrição é para ser "material 
consumo hospitalar".  RENATO diz que sim. MILTON confirma se o leite é para faturar para a prefeitura. RENATO confirma. 
MILTON completa: Prefeitura Municipal de Aloândia, Assistência Social. RENATO pede para MILTON organizar que o rapaz vai 
buscar amanhã, que hoje não tem como pegar o soro. RENATO pede desculpas por qualquer coisa e justif ica que está 
começando agora. MILTON diz que RENATO só não pode esquecê-lo, como fez a secretária de Araguapaz fez. 

COMENTÁRIO:

6232772292 21/02/2013 17:29:43 21/02/2013 17:31:22

        0 00:01:39 6232612002 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO procura por MILTON que não está. EDILBERTO pergunta se além dos telefones 8429.3577 e 9286.42351 o MILTON 
tem outros. CRIANÇA diz que não,

COMENTÁRIO:

6292864351 25/02/2013 09:04:32 25/02/2013 09:05:35

        0 00:01:03 6292418855 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON fala com EDILBERTO, este diz que .... está lá. MILTON diz que chega em meia hora. MILTON diz que vai tirar  umas notas 
de  Rialma e Uruana para irem recebendo.

COMENTÁRIO:

6292864351 25/02/2013 10:12:43 25/02/2013 10:13:51

        0 00:01:08 6434961266 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RENATO -  da prefeitura de Aloândia - fala com MILTON e pergunta se  este recebeu a lista. MILTON diz que ainda não e pede ao 
RENATO para ligar em dez minutos

COMENTÁRIO:

6292864351 25/02/2013 10:12:54 25/02/2013 10:13:51

        0 00:00:57

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: RENATO fala para MILTON que mandou "a lista" por e-mail e pede para que MILTON dê uma olhada para que possam conversar. 

TRANSCRIÇÃO:
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COMENTÁRIO:

6292864351 25/02/2013 10:36:25 25/02/2013 10:43:40

        0 00:07:15 6434961217 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RENATO pergunta se o MILTON recebeu o "trem" - lista  de pedido - MILTON confirma.  RENATO fala  sobre  troca de bolsa. 
RENATO pede o preço de tudo.  MILTON pede para ligar mais tarde e que pode enviar a mercadoria amanhã cedo.  RENATO pede 
para  MILTON liberar  dipirona. Este diz que  o material relacionado é muita coisa - descreve medicamentos - Em Off. MILTON 
orienta outro interlocutor a fazer decreto  emergencial para não ter contas questionadas pelo TCM. Ele diz que quando é feito o 
decreto emergencial tem que ter as certidões certinhas e que não pode ter data posterior à do decreto -. Retomando diálogo com 
RENATO diz que o  MILTON e "expert" no assunto - ao ouvir explicação do MILTON - Este diz que estava falando com  a 
Secretária de Saúde de Jaupaci. RENATO pede ao MILTON para não deixá-los  entrar em uma fria.

COMENTÁRIO:

6292864351 25/02/2013 11:19:10 25/02/2013 11:20:16

        0 00:01:06 6233801355 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: KENIA, da Prefeitura de Araguapaz,  passa o telefone para LUZIANE e diz que está esperando a proposta. MILTON diz que 
passa hoje a  tarde.

COMENTÁRIO:

6292864351 25/02/2013 13:14:49 25/02/2013 13:16:11

        0 00:01:22 6434961266 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RENATO, de Aloândia,  pergunta o que  MILTON resolveu. Este diz que pode liberar a  dipirona  hoje e o restante  tem que acabar 
o levantamento para verif icar o preço.  RENATO  diz que o prefeito está em Goiânia e pode passar para pegar a dipirona.

COMENTÁRIO:

6292864351 25/02/2013 13:37:09 25/02/2013 13:40:18

        0 00:03:09 6233801958 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO:  CLÉSIA pergunta ao MILTON  e  chegou papel para eletro.  MILTON diz que não chegou e que tentou comprar em São Paulo e 
que não tem  a especificação  que a CLÉSIA quer. Ela diz que o pessoal do  "conselho" recebeu uma denúncia que não estava  
fazendo eletro. CLÉSIA diz que precisa  de  aparelho de pressão. MILTON  diz que vai redondar para quinze. 

COMENTÁRIO:

6292864351 25/02/2013 16:30:41 25/02/2013 16:36:15

        0 00:05:34 6492796540 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: NELMA  fala com MILTON que a LUCIENE pediu para falar com o MILTON que não achou as duas notas  a 26923 e 26829 que é 
para o MILTON passar no e-mail da NEL MA e que ela, NELMA,  encaminha  para a LUCIENE.  MILTON diz que  enviou notas da 
IDEAL HOSPITALAR que  ele, MILTON, ainda não recebeu.  NELMA pede par ao MILTON olhar  em qual pregão  as notas 27061 e 
26877, fazem parte. MILTON informa que a 27061 vai ser cancelada, pois trata-se  de remédio controlado e que vai ser  
cancelado o pregão e que a outra nota, 26877 também vai ser cancelada, pois  como os medicamentos foram mandados em vale, 
o medicamento controlado teria que ser  enviado por nota e que será emitida nova nota  quando sair o pregão.

COMENTÁRIO:

6292864351 26/02/2013 09:56:19 26/02/2013 09:59:34

        0 00:03:15 6434961266 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RENATO, de Aloândia, pergunta sobre  medicamentos.  MILTON diz que  arrumou quase tudo. RENATO diz que o"rapaz" vai 
passar para pegar. MILTON diz que  está falando com o WILMER, Secretário de Indiara,  que não tem dipirona. RENATO pergunta 
sobre  leite.

COMENTÁRIO:

6292864351 26/02/2013 10:17:32 26/02/2013 10:19:40

        0 00:02:08 6233801355 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: KÈNIA, liga para MILTON  transferindo  a ligação para LUZIANE.Ela pergunta pelas propostas. MILTON  em OFF,  pergunta sobre a 
proposta de Araguapaz. -. LUZIANE diz que vai aguardar.

COMENTÁRIO:

6292864351 26/02/2013 13:34:49 26/02/2013 13:38:09

        0 00:03:20 6292720865 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CLÉSIA de Araguapaz pergunta se os aparelhos de pressão estão prontos. MILTON pergunta se  os aparelhos  podem ser 
faturados por serem material permanente; CLÉSIA diz que acha que pode e pergunta o valor. MILTON  informa que a unidade é 
sessenta e oito reais, dando um total de mil e vinte. CLÉSIA diz que pode fazer a nota.
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MILTON MACHADO MAIA

COMENTÁRIO:

6292864351 26/02/2013 15:11:11 26/02/2013 15:14:53

        0 00:03:42 6299022474 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CHARLENE da Prefeitura  de Carmo de Rio Verde,  pergunta se o MILTON  recebeu a relação. MILTON diz que é grande e 
pergunta se tem previsão para o PREGÃO. CHARLENE diz que isso é cotação para medicamentos para o hospital. MILTON diz 
que recebeu outras listas para nove meses e tem um do hospital para um mês.  MILTON diz que uma relação não nada uma coisa 
com a outra. CHARLENE  pergunta se o MILTON tem todos esses  remédios. MILTON  diz que  às vezes tem,. pois trabalha com 
muitas prefeituras.CHARLENE diz que  tem um pedido do hospital para um mês do hospital municipal e é para o MILTON  anotar os 
números 5, 6, 46 e 57, que ela já tem. CHARLENE pergunta se  pode liberar  os medicamentos para amanhã. MILTON pergunta  se 
tem como alguém buscar.  CHARLENE diz que vai mandar a ambulância passar e pegar.

COMENTÁRIO:

6292864351 26/02/2013 15:16:01 26/02/2013 15:20:28

        0 00:04:27 6434961266 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RENATO fala com MILTON e diz que o leite não tem. MILTON diz que fez  confusão, que não sabia que o cara tinha passado no 
dia anterior na empresa para pegar produtos (ele relaciona uma série de insumos que haviam sido entregues).RENATO diz que o 
prefeito vai estar amanhã em Goiânia e pode pegar o leite NEOCATE, pois trata-se de determinação judicial. MILTON diz que vai 
providenciar. Por fim, diz que os medicamentos estão indo  todos em vale e que vai  passar a faturar

COMENTÁRIO:

6292864351 27/02/2013 10:53:29 27/02/2013 10:57:39

        0 00:04:10 6434961266 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RENATO, de Aloândia,  fala com MILTON que o rapaz levou   a bolsa e insulina. RENATO pede para MILTON enviar novos 
remédios, conforme relata. MILTON diz que os controlados  vão ser faturados pela IDEAL para o RENATO efetuar o pagamento.  
MILTON  pede o e-mail do RENATO para  enviar as notas. MILTON  informa: batistadasilva.renato@yahoo.com.br.  MILTON pede 
para o RENATO confirma se  a fatura vai ser feita  pela PREFEITURA ou pelo FUNDO.

COMENTÁRIO:

6292864351 27/02/2013 11:04:47 27/02/2013 11:09:06

        0 00:04:19 6492790983 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CIDA, faz a ligação e  informa que vai passar para o ROMÁRIO - MILTON fala  em off " vou falar aqui com o prefeito de 
Corumbaíba -. ROMÁRIO  diz que está  definindo a reunião de sexta e pergunta  se ao invés de oito horas se podem começar as 
sete.MILTON diz que falou com o advogado e este diz que na sexta feira não pode e só seria na sexta. ROMÁRIO marca para a 
próxima sexta feira. MILTON diz que pode fazer esse compromisso. ROMÁRIO diz que pode ser  dia 08 de março às oito da 
manhã.  ROMÁRIO diz que vai convidar umas trinta pessoas.  MILTON diz que o advogado pediu  para perguntar  se pode 
convidar os prefeitos do entorno para  a palestra que o advogado vai dar e fala que queria convidar, por exemplo, o  CLAUDINEI, 
prefeito de MARZAGÃO. ROMÁRIO diz que o advogado pode convidar quem ele quiser. ROMÁRIO diz que  só precisa de saber 
quem o advogado vai convidar. MILTON diz que  só na terça feira vai confirmar o número de convidados. MILTON diz que precisa 
 para arrumar o local certo.MILTON diz que "eles" - prefeitos - querem que o advogado vá aos seus municípios e ele, advogado, 
queria resolver isso em uma só reunião.MILTON diz que o advogado vai levar uma apostila para cada pessoa. ROMÁRIO  pede 
para MILTON  colocar  as palestras pela ordem:  ARRECADAÇÃO, LICITAÇÃO e CONTROLE INTERNO. 

COMENTÁRIO:

6292864351 28/02/2013 10:13:20 28/02/2013 10:14:21

        0 00:01:01 6436781305 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ADILSON pergunta ao MILTON se os documentos chegam hoje. Este diz que está com um probleminha Porque a menina do 
EDILBERTO ganhou neném ontem e hoje vem trabalhar  e resolve depois do almoço. ADILSON  argumenta que o prefeito vai viajar 
amanhã e já queria fazer.

COMENTÁRIO:

6292864351 28/02/2013 10:17:45 28/02/2013 10:21:08

        0 00:03:23 6291575697 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LU (LUZIANE) diz  ser de Araguapaz,  diz que recebeu a proposta e pergunta se  a Secretaria  da Saúde já comprou essas 
mercadorias.MILTON diz que não, material de odontologia não.LUZIANE diz que o DR. BRUNO, do Jurídico, a orientou para   incluir 
no processo de dispensa e que  vai passar de oito. LUZIANE pergunta em nome de quem vai fazer o contrato. MILTON diz que  
em nome da UNICA DENTAL. LUZIANE diz que vai precisar  de certidões da ÚNICA DENTAL. MILTON confirma o CNPJ 07547660-
0001-36 e pede a LUZIANE para retirar as certidões. LUZIANE diz que vai precisar  de documentos pessoais do titular. MILTON 
diz que se tiver alguém de Araguapaz pode passar e pegar a documentação com data retroativa. LUZIANE concorda e diz que 
se ela tirar sai com a data de hoje, mas o processo de dispensa que ela está fazendo está com data de 02 de janeiro. LUZIANE 
pede o nome do titular. MILTON informa: GERSON ALVES BONFIM, CPF 011435141-49, com endereço na Av. Assis Chataubriant, 
 1450, Setor Oeste. LUZIANE diz que vai pedir a CLÉSIA  e é para o MILTON deixar as certidões com data retroativa a dois de 
janeiro.
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MILTON MACHADO MAIA

COMENTÁRIO:

6292864351 28/02/2013 13:34:45 28/02/2013 13:41:00

        0 00:06:15 6299022474 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CHARLENE  diz que recebeu  a cotação e pergunta se tem como o MILTON mandar. Este pergunta se  a CHARLENE  sabe se 
pagou as anteriores. CHARLENE diz que  está pagando tudo hoje. MILTON diz que  alguns controlados ele não cotou, como os 
itens 11, 23, 29 e 77. CHARLENE pergunta se o MILTON retirou os itens 5, 6, 42 e 57.  MILTON pergunta se  pode faturar. 
CHARLENE confirma e diz que vai mandar uma ambulância amanhã.

COMENTÁRIO:

6292864351 28/02/2013 15:15:46 28/02/2013 15:18:27

        0 00:02:41 6299022474 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CHARLENE pergunta MILTON se este recebeu a lista da farmácia, MILTON confirma e diz que irá fazer. CHARLENE pergunta se 
tem como ele mandar junto no dia de amanhã, MILTON diz que amanhã não como encaminhar porque é muita coisa, e diz que na 
relação não consta a tira de glicemia, CHARLENE diz que irá encaminhar e diz que pode arrumar. MILTON pergunta se a 
ambulância irá passar e pegar. CHARLENE pergunta se não tem como ele mandar, MILTON diz que devido o pedido ser de muita 
coisa, ele tem condições de encaminhar somente na segunda-feira. CHARLENE pede para MILTON mandar a cotação desses 
remédios na segunda-feira, e pergunta quantos itens são, MILTON informa o total de 109 itens, MILTON pergunta se pode faturar, 
CHARLENE pede para ele faturar amanhã, MILTON pede para a mesma verificar se ele poderá faturar se passar de R$ 8.000,00, 
CHARLENE diz que até noventa dias pode, e pergunta se ele irá deixar para faturar amanhã, MILTON diz que sim e pergunta se 
ela verif icou o pagamento hoje das outras, CHARLENE fica de verif icar com PEDRO.

COMENTÁRIO:

6284293577 19/03/2013 16:22:19 19/03/2013 16:24:09

        0 00:01:50 6285334557 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CAMILA pergunta MILTON se na loja do mesmo tem Depacote SPLIN, MILTON diz ter Depacote ER. CAMILA pergunta-o se ele 
consegue esse medicamento, MILTON diz que ele irá tentar, basta somente ela informar a quantidade e especif icação do 
medicamento. CAMILA diz que o medicamento é 04 cx de Depacote Esplin 125 mg, MILTON fica de verif icar, depois retornará a 
ligação. CAMILA diz que um motorista deles estará indo à Goiânia e, este aproveitaria e pegaria o remédio. MILTON fica de 
retornar a ligação.

COMENTÁRIO:

6284293577 19/03/2013 16:28:46 19/03/2013 16:33:47

        0 00:05:01 6499577747 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz a WILMER que a mulher ligou para ele desesperada e, que se ele(MILTON)  vendesse a metade do que tem de papel 
na mesa dele(WILMER ), estaria rico, quando ela lhe perguntou se ele(WILMER ) não teria lhe passado alguma coisa, MILTON diz 
que falou à mesma que ele esquece dele, mas quando o trem arrebenta, ele lembra. MILTON informa a WILMER  que já estão 
carregando o caminhão,  WILMER  pergunta se amanhã irá mesmo, MILTON diz que sim, WILMER  diz ter adiado uma viagem para 
Goiânia, somente para aguardar a chegado do caminhão, MILTON garante que amanhã o caminhão estará lá e, que não tem nada 
daquela mulher do laboratório, pois WILMER  não passou para ele, e diz não saber o porquê WILMER  não lhe passa direto. 
WILMER  pergunta-o porque dele ter feito a licitação  de material de laboratório no valor de R$ 2.000,00 para três meses. MILTON 
diz que é porque ela passou, se ele(WILMER ) quiser, ele(MILTON) passa a lista dela. WILMER  pergunta como eles irão fazer 
agora, MILTON diz que podem passar para ele, que ele entrega, pois, ele irá faturar o que ela quer e, outros itens ele fatura pela 
JMÉDICA, ou então  manda num vale e deixa para o pregão, MILTON diz que tem muito saldo ainda, que eles não irão usar tudo. 
WILMER  pergunta se é da JOTA. MILTON diz que sim. WILMER  diz a MILTON que pode faturar. MILTON pede para WILMER  lhe 
passar um email rápido, talvez ele consegue levar esse trem amanhã. WILMER  diz estar na tela, e tinha esquecido desses trem. 
MILTON diz que WILMER  tem que receber lá(lista), e lhe repassar porque ele providencia. WILMER  diz ter encaminhado para o 
email de MILTON, ele poderá abrir que irá enxergá-lo. MILTON diz que providenciará. WILMER  diz ser pouca coisa e, pergunta 
pelos espectros da campanha. MILTON diz que os 300 espectros, 300  espátulas e 300 escovas, ele irá mandar. WILMER  
pergunta se está mandando os trem da farmácia básica. MILTON diz que da farmácia básica da JAIRA a lista que lhe foi 
repassada  está sendo encaminhado. WILMER  pergunta Saúde da família, MILTON também confirma, só que ele(WILMER ) não 
lhe passou os comprimidos da JAIRA, os outros que ele é acostumado pedir, WILMER  diz que aqueles lá, deu uma bloqueada. 
MILTON pergunta por  que. WILMER  diz que depois fala pessoalmente, não por telefone.  MILTON acusa o recebimento do email 
de WILMER  LOPES (Assunto: emergência de laboratório), WILMER  diz: beleza e, ele poderá faturar, pergunta se amanhã será 
entregue. MILTON diz que sim e, que aqueles lá(área de laboratório) não vai dar tempo, se for, irá num vale, depois ele fatura e 
manda no email de WILMER  e,  pede para ela assinar o vale que está recebendo lá, pois, pode não dar tempo de faturar, mais os 
demais irão todos faturados, WILMER  diz beleza. MILTON diz estar precisando dele, pede para WILMER  ir no f inanceiro e ajeitar 
o pagamento dele, WILMER  pergunta qual. MILTON diz que era aquele dos trinta e poucos mil reais restantes. WILMER  pergunta 
se é o da JMÉDICA, MILTON diz que é, do PROHOSPITAL e pergunta se o mesmo está lembrado. WILMER  pergunta se é do 
PROHOSPITAL e que está lembrado. MILTON diz que ele pagou somente uma parte e, f icou de pagar o restante no dia vinte. 
WILMER  diz estar dentro do prazo ainda, MILTON diz saber e, pergunta se ele sabe como é prefeitura, WILMER  diz beleza. 
MILTON orienta WILMER  procurar se está programado o pagamento para o dia de amanhã, pois ele tinha prometido o pagamento 
para aquele dia. WILMER  diz que amanhã tem um dinheiro entrando e, que estavam acabando de pagar algumas coisas lá, 
WILMER  diz ainda que se o problema deles fossem medicamentos, eles estariam eleitos. MILTON diz que medicamento, é o que 
ele tem   " menos"  dor de cabeça, WILMER  nega. 
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MILTON MACHADO MAIA

COMENTÁRIO:

6284293577 19/03/2013 17:30:21 19/03/2013 17:32:44

        0 00:02:23 6481223024 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MILTON liga para WILMER  e diz que o motorista (SÉRGIO) chegou lá para buscar aquelas bolsas de Levofloxitacino, "aí o 
CLEVER, num papelzinho, tava pra mandar três sondas do Bofi", então quer saber se envia essas sondas. WILMER  diz que 
pode mandar, pois vai precisar. WILMER  pergunta se isso é coisa barata. MILTON confirma. WILMER  diz que tinha falado com o 
CLEVER para avisá-lo. MILTON diz que precisava da autorização de WILMER. WILMER  conversa com o motorista, SÉRGIO, e 
este diz: "O meu negócio, que eu preciso lá, continua no esquecimento?". HNI pergunta se ainda não arrumou o dele. SÉRGIO diz 
que não e WILMER  fala para ele procurá-lo na sala dele. 

COMENTÁRIO:

6284293577 19/03/2013 18:07:04 19/03/2013 18:08:58

        0 00:01:54 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala para MILTON que o LEANDRO está perguntando algo. LEANDRO fala para MILTON que tem uns negócios lá, um 
pedido lá de Itumbiara, que o "emoclen" está vencido, que tem "dois/doze? o de 20 e o outro lá que vence no mês 4". WILSON 
pergunta se o de 20 vence no mês 4. LEANDRO confirma. Este fala que o outro "zemolise" também vence no mês 4, que os 
outros, que passou 2 de 2, não tem, que já venceu. MILTON fala para LEANDRO passar para JACIARA, que se ela quiser mandar 
este que vai vencer no mês quatro para ver o quê que usa, mas ciente de que se não for usar, eles vão trocar. LEANDRO fala 
que então pode mandar o de 20 litros e o outro, mas que é para comentar com ela. WILSON confirma, que ela deve estar ciente 
do que vai fazer, que os que venceu não é para mandar.

COMENTÁRIO:

6284293577 19/03/2013 21:46:11 19/03/2013 21:48:40

        0 00:02:29 6291187311 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MILTON (identif ica-se como esposo da CLÁUDIA) liga para MAGNA para confirmar se esta vai amanhã. MAGNA confirma e 
pergunta o endereço. MILTON explica: pegar o ônibus para o terminal do Cruzeiro e, neste, pega um ônibus para o Bairro Ilda. 
MILTON alerta que se ela chegar cedo, até as 07h30, no terminal do Cruzeiro, ele a busca lá para conversarem sobre a rotina da 
casa. MILTON informa o telefone da casa dele 3277-2292 para ela avisá-lo quando chegar ao terminal. Combinam de se 
encontrarem no terminal. 

COMENTÁRIO:

6284293577 20/03/2013 08:42:23 20/03/2013 08:47:32

        0 00:05:09 6481223024 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta para WILMER  (Doutor) se o seu caminhão já chegou lá. WILMER  pergunta se o caminhão está vindo agora 
cedo. MILTON diz que sim. WILMER  fala que ainda não chegou. MILTON diz que então o caminhão deve estar parado naquele 
protesto de Acreúna. WILMER  pergunta o quê o caminhão está fazendo em Acreúna. MILTON pergunta se não passa por Guapó 
e Acreúna. WILMER  diz que passa é por Cezarina. MILTON fala que confundiu. MILTON pede para WILMER  agilizar aquele 
negócio hoje. WILMER  diz que vai agilizar, que vai ligar depois para MILTON. Este fala que precisa de WILMER  semana que vem, 
que é para ele levantar hoje, quando o menino chegar, que é para ele pegar as notas tudo, que é para pedir as meninas para 
bater tudo direitinho e ver o que tem de saldo e semana que vem WILMER  vai lá para os dois conversar. MILTON pergunta se tem 
jeito de WILMER  fazer isso com as notas que foi hoje. WILMER  fala que tem jeito. MILTON fala que com as notas de hoje dá para 
saber o que tem de saldo. WILMER  pergunta se o que tá indo hoje MILTON está mandando nota também. MILTON diz que sim, que 
o quê f icou no "val?" foi as bolsas de, sondas que o motorista pegou, algumas mercadorias, que é uns 3 valinhos só, que é para 
WILMER  pegar tudo e fazer o levantamento, que na semana que vem quando WILMER  for lá, MILTON junta os vales e vê o 
quanto vai sobrar. MILTON fala que não é para WILMER  esquecer o que ele falou, que as meninas tem que abater as notas que 
estão indo hoje, que aí elas falam o saldo real que tem, farmácia básica, medicamento e material. WILMER pergunta se MILTON 
mandou alguma coisa de laboratório. MILTON fala que mandou, que se não deu tempo, é para WILMER  ligar e pedir alguém para 
pegar. MILTON fala que está em Goiânia, que está na JMÉDICA. MILTON fala para WILMER  não esquecer de fazer esse trem, 
que semana que vem eles tem que matar isso. MILTON pergunta se WILMER  sabe o quê ele está falando. WILMER  diz que sim. 
MILTON fala que tem aquele negócio com o BAIANO. WILMER  fala que entendeu. MILTON fala que semana que vem WILMER  tem 
que abater essas notas para não ter erro, porque senão tem que cancelar a nota, que é uma canseira. WILMER  pergunta se 
está indo muita coisa. MILTON fala que está indo um caminhão cheio, que é para WILMER  arrumar umas 2 pessoas para ajudar a 
descer as mercadorias, que é para levar na saúde estratégia da família. MILTON fala para WILMER  pedir o CLEBER para fazer 
levantamento de alguma coisa que faltou,  para ele pedir até semana que vem. WILMER  acha que não vai faltar nada agora não. 
MILTON fala que mandou tudo que ele está precisando, que o caminhão já está indo, que o LUCIANO sai 7 da manhã. MILTON fala 
para WILMER  correr atrás disso hoje, pois ele precisa fazer um pagamento hoje, que está dependendo de WILMER  lhe ajudar. 

COMENTÁRIO:

6292864351 20/03/2013 09:16:35 20/03/2013 09:19:46

        0 00:03:11 6692134051 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: MILTON conversa com ALEX sobre os remédios a serem enviados para Araguarças. ALEX pergunta se irá (?) e MILTON diz que 

já enviou e pede para ALEX ligar para HILCA e confirmar. ALEX também pergunta pelas insulinas e MILTON diz que entregou toda 
a mercadoria para HILCA. MILTON comenta que entregou o produto (?) para VITOR. MILTON pede para ALEX ligar para 
EMERSON ou FLÁVIO para falar a quantidade correta de remédio que ele enviará. ALEX pergunta se no pedido há reagente de 
laboratório. MILTON ressalta a necessidade de ALEX ligar para EMERSON ou FLÁVIO a fim de que estes autorizem as remessas 
dos produtos por aquele.

COMENTÁRIO:

6284293577 20/03/2013 09:55:06 20/03/2013 10:02:20

        0 00:07:14 6285668749 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MIRELA pergunta se MILTON foi buscar os negócios que ela não pediu na IDEAL. MILTON fala que não foi, mas que vai. MIRELA 
fala que estava somando os medicamentos que está devolvendo, que deu um total de 199,40, que o MILTON falou que poderia 
trocar, que ela nem pediu esses medicamentos, que eles estão precisando de "diclofenaco de sódio", de "dectametazona de 4 
mg", que é tudo ampola para o hospital e "dramim". MILTON fala que só tem a "dectametazona", que vai mandar para MIRELA. 
Esta pergunta quanto que é a caixinha de "dectametazona". MILTON acha que com 100 ampolas é na faixa de R$ 70,00. MIRELA 
diz que vai precisar de soro, de 500ml. MILTON fala que a unidade é R$ 2,20. MIRELA diz que tem motorista em Goiânia que pode 
pegar isso que ela está pedindo. MILTON fala que o motorista pode passar lá depois do almoço para pegar. MILTON diz que vai 
mandar 3 caixas de soro de 500, que é 20 bolsas cada uma, e uma caixa de "dectametazona". MILTON pede para ir buscar 
depois do almoço, que o motorista pode passar lá por volta de meio dia. MILTON pede para MIRELA conversar com CHARLENE 
sobre um negócio do "PSF" que ele passou para ela, que até agora ela não retornou. MIRELA pergunta se é dos insumos. 
MILTON acha que é, que CHARLENE havia lhe passado uma cotação e ele fez para ela. MILTON diz que começa com adesivo 
para pós retirada de sangue, água para injeção, agulha, álcool, algodão... e pergunta se MIRELA sabe se CHARLENE já fechou. 
MIRELA fala que não está sabendo, que compraram demais e agora estão tentando controlar o orçamento para não ficar sem 
pagar. MILTON pede para MIRELA verificar, porque senão depois f ica na pressão cobrando, que o DELSON ligou falando que o 
MILTON não está dando atenção, que passou isso dia 14 e hoje é dia 20 e ninguém falou nada, que depois ligam falando que 
esse trem deve ser despachado hoje. MIRELA pergunta para MILTON se não tem jeito dele providenciar os remédios que estão 
faltando na distribuidora. MILTON diz que não, que está em falta no mercado. MILTON pede para MIRELA ver com CHARLENE o 
negócio do pedido de medicamento, que é do "ESF 1, 2  e 3" para um mês. MIRELA fala que vai ligar para CHARLENE. MIRELA 
fala que o motorista que vai passar lá é o MESSIAS.

COMENTÁRIO:

6284293577 20/03/2013 10:14:31 20/03/2013 10:16:49

        0 00:02:18 6291186467 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RONAN pergunta para MILTON se os documentos estão prontos. MILTON fala que já enviou para RONAN os documentos. 
RONAN pergunta se os originais estão lá. MILTON pergunta qual original. RONAN diz que mandou por e-mail e a LU disse que tem 
de pegar os originais com MILTON. Este fala que já entregou tudo para aquele cara que foi lá aquele dia. MILTON fala que no 
outro dia foi um senhor pegar um negócio, que aí levou aquelas duas pastinhas e entregou tudo na mão dele e as propostas 
originais também. RONAN fala que aquele é do emergencial e pergunta pelo orçamento do pregão. MILTON fala que o listão do 
pregão ainda está terminando ele, que passaram a lista muito em cima da hora, que sabe que não é culpa deles, mas que as 
vezes as pessoas da prefeitura não entende, mas ele tem que conciliar 20 coisas para dar certo, que quando estiver pronto os 
avisa que vai tentar terminar hoje. RONAN fala que vão sair por volta das 2 horas.  MILTON pergunta se MNI vai querer por e-mail 
ou no papel timbrado. RONAN fala que se tivesse pronto, já levava no papel timbrado. 

COMENTÁRIO:

6284293577 20/03/2013 10:17:34 20/03/2013 10:18:46

        0 00:01:12 6284130015 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta por VALTINHO. LEANDRO fala que o VALTINHO está lá para o estoque. MILTON pergunta se o JOEL está por 
lá. LEANDRO diz que não está. MILTON pede para LEANDRO avisar o VALTINHO para lhe retornar urgente, que é o MILTON da 
JMÉDICA.

COMENTÁRIO:

6292864351 20/03/2013 10:27:34 20/03/2013 10:29:07

        0 00:01:33 6492466844 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

CÉSAR, da prefeitura de ALOÂNDIA, liga para MILTON e este diz que o SINOMAR ligou e pediu para ele, o ALVO, ir lá na terça-
feira, então ele aproveitou a ligação e pediu a SINOMAR para falar com CÉSAR para passar o "negócio", o mais rápido possível, 
para providenciar e já levar pronto, pois eles já conferem. MILTON fala para CÉSAR que não sabe se ele já tem a lista, pois aí 
eles "já colocam, já faz tudo, entendeu". CÉSAR diz que tem "a lista todinha". CÉSAR continua dizendo que tem a lista do básico, 
mas agora tem uns remédios extras, que eles compram, que ele vai ver lá. A ligação é interrompida. 

COMENTÁRIO:

6284293577 20/03/2013 11:14:56 20/03/2013 11:18:17

        0 00:03:21 6284130015 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (JACK ?) liga para MILTON e diz que até falou com o JOEL que tem que pôr o "trem" para funcionar, senão não vira, não, pois 
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os caras colocam o pedido na mão deles e  eles não põem o "trem" para andar. MILTON pergunta o que HNI conta. HNI fala que 
vai faltar uma "besteirinha", coisa pouca, então quer saber qual o procedimento: manda faltando, ou não fatura, ou fatura só o 
que está indo. MILTON responde que é para faturar só que está indo, na sequência, retifica o que disse e diz que pode faturar 
tudo. HNI diz, novamente, que é pouca coisa.  MILTON diz que "tem que fazer igual àquele trem, que até hoje o cara não pagou". 
HNI diz que "raiou" com o JOEL também. Comenta que pediu para ELE arrumar, para mandar o material, mesmo que mande para o 
"MILTÃO",  porque todo dia este está mandando para ELE (?), então quando MILTON for enviar, manda o material para o cara. Diz 
que destacou que isso não pode acontecer, senão perde a credibilidade, pois comprou e, agora, não entregam. MILTON diz que 
o pessoal quer ir buscar "esse trem" amanhã. HNI pergunta quem. MILTON responde: "De lá". HNI insiste: "De INDIARA ou de 
ARAGUAPAZ". MILTON fala que é de ARAGARÇAS. HNI pergunta se pode deixar lá. MILTON diz que não, que, quando ELE (?) 
chegar, ele, ALVO, "dá um pulo aí". MILTON pergunta se HNI vai estar lá. HNI responde que não, pois tem um Congresso de 
Ortodontia, mas destaca que o JOEL estará lá. MILTON pede para mandar tudo arrumado e, depois, passar no email dele o que 
vai faltar. MILTON pergunta o que virou o de ARAGUAPAZ: se HNI já mandou, se está pronto. HNI diz que passou os papéis para 
MILTON e que, depois, não recebeu nenhuma resposta, então pergunta ao ALVO se ele passou alguma coisa para o JOEL. 
MILTON questiona se passou pedido. HNI diz que não. MILTON fala que vai correr atrás.  HNI af irma que não foi nada para eles. 
MILTON diz que, ontem, passou um email para ELE (?) para este colocar uns preços, conforme uma estimativa anual de lá, e 
retornar.  MILTON explica que tem urgência. HNI diz que vai falar com ELE (?) agora, pois ELE está lá embaixo. MILTON pede para 
dar prioridade, pois tem que passar essa planilha na hora do almoço, porque o cara quer ir lá, então é para mandar no excel e em 
papel timbrado. HNI diz que vai fazer. MILTON pede para ajeitar isso e fala que, amanhã, pega aí 

COMENTÁRIO:

6284293577 20/03/2013 11:25:04 20/03/2013 11:26:10

        0 00:01:06 6481223024 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta se WILMER  tem novidade. WILMER  fala que ainda não, só depois do almoço. MILTON pergunta se WILMER  foi 
lá, conversou, colocou as suas notas na frente. WILMER  fala que está tranquilo, que ele é vip, que ela (não se identif ica quem) 
na parte da manhã está fechando notas de supermercado, que está pagando tudo ontem e hoje, que aí na parte da tarde vai 
organizar isso daí. 

COMENTÁRIO:

6285022798 20/03/2013 12:17:24 20/03/2013 12:20:24

        0 00:03:00 6233801305 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

DANIEL, prefeitura de ARAGUAPAZ, liga para MILTON e diz que está realizando uns pagamentos para ele e, por isso, precisa da 
conta do banco do Brasil das empresas JMédica, Ideal e Prohospital. MILTON diz que vai enviar por email. DANIEL informa seu 
endereço eletrônico: f inancas@araguapaz.go.gov.br. MILTON diz que passou um email para o FAUSTO, ontem, mas acha que 
ele não viu, então fala para DANIEL pedir a FAUSTO para ligar para ele (ligar para o ALVO). DANIEL pergunta se o email refere-
se aos medicamentos para entregar. MILTON diz que é referente aos medicamentos para entregar e explica que passou uma 
relação para FAUSTO, mas este não ligou. DANIEL diz que são seis mil e pouco e que viu isso. Fala também que FAUSTO vai 
providenciar e que, até hoje, ele deve ligar para MILTON para entregar esse material. MILTON diz que falou para FAUSTO, por 
email, que vai faturar as notas dos vales, que ainda não foram faturadas. MILTON destaca que é das compras que foram 
realizadas para o Hospital, para a Farmácia Básica e ainda não foram faturados. MILTON diz que o que DANIEL tem é coisa 
pouca. DANIEL adverte que tem que faturar tudo até quarta-feira. MILTON diz que vai faturar tudo e já vai passar para DANIEL. 
MILTON reitera que é para DANIEL avisar FAUSTO para ligar para ele. MILTON diz que, nesse email, vai passar a discriminação 
de todas as contas. DANIEL diz que vai pedir a FAUSTO para ligar para MILTON e reitera que as notas devem ser emitidas até 
quarta-feira. MILTON diz que estava esperando o retorno de FAUSTO. MILTON pergunta se DANIEL sabe os valores. DANIEL 
informa: R$ 6.425,00, mais R$ 3.551,00, mais outras coisas lá, somando tudo deve dar uns dez mil e pouco.

COMENTÁRIO:

6284293577 20/03/2013 13:08:38 20/03/2013 13:11:02

        0 00:02:24 6285717665 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MILTON, antes da ligação ser completada fala para HNI (pessoa do lado de Milton) ouvir o que ele - DOMINGOS - vai falar. 
MILTON liga para DOMINGOS e pergunta como f icou em CROMÍNIA, se todo mundo entrou com a proposta cheia. DOMINGOS 
confirma. MILTON indaga novamente: "Cêis combinou e todo mundo entrou com a proposta cheia?". DOMINGOS responde: 
"Entrou. Mais ou menos, muito cheia não.". DOMINGOS diz que ele entrou com custo mais 50%. MILTON pergunta se todo mundo 
"levou um bolo", mas todo mundo levou com o preço lá em cima. DOMINGOS diz que todo mundo levou um pouquinho. MILTON 
pergunta se foi com o preço cheio. DOMINGOS confirma. MILTON diz que vai tentar cancelar "aquele trem lá". Fala que vai ligar 
para o prefeito agora e diz que viu que DOMINGOS vendeu um complexo B, injetável,  por oitenta e nove reais. MILTON explica 
que cada ampola custa oitenta e nove centavos e que dá oitenta e nove reais a caixa com cem unidades. MILTON diz que vai 
cancelar "aquele trem lá" e vai pôr para "arrebentar lá", porque eles agiram de má-fé. MILTON diz que vai ligar para o 
MARQUINHOS agora. Fala que a Reqmed vendeu soro f isiológico a R$ 3,04. MILTON diz que vai mostrar e vai "ferrar aquela 
menina da licitação, também, porque ela não fez coisa certa". DOMINGOS diz que f icou muita coisa lá sem licitar. MILTON diz que 
a secretária de saúde está chateada, pois ELA estava comprando dele e viu que os preços que ganharam são superiores aos 
que ELA estava pagando. MILTON diz que DOMINGOS sabe que era ELE, o ALVO, quem estava entregando lá. MILTON comenta 
que a secretária de saúde ligou questionando o porquê de ele não ter ido participar. Diz que, quando ELA comparou os preços, 
f icou "das mais chateada". MILTON diz que, por isso, ligou para DOMINGOS para saber se entraram com a proposta alta ou com 
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a baixa. DOMINGOS diz que foi com a intermediária. MILTON diz que, qualquer coisa que resolver, liga para ELE. DOMINGOS diz 
que já estão fazendo pedidos, mas ELE está esperando o contrato. MILTON fala para desconsiderar, pois vai ligar para o prefeito 
agora. 

COMENTÁRIO:

6284293577 20/03/2013 13:16:20 20/03/2013 13:17:14

        0 00:00:54 6292931307 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta por MARQUINHO, mas GAMBIARRA atende e fala que ele está em uma reunião em Brasília. MILTON fala para 
GAMBIARRA pedir MARQUINHO para retornar para MILTON da JMÉDICA. 

COMENTÁRIO:

6284293577 20/03/2013 13:18:52 20/03/2013 13:19:51

        0 00:00:59 6285472533 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON fala para MARLENE pedir os meninos para passarem em sua casa, que vai ligar para a CLÁUDIA, pois esta está com a 
AMANDINHA e não tem como ela ir lá. Que vai pedir ela para fazer um cheque, que é para MARLENE pedir alguém para buscar. 
MILTON fala que está sem tempo, que quando passou lá ontem estava fechado. MILTON pergunta se é R$ 200,00. MILTON pede 
para MARLENE mandar a notinha.

COMENTÁRIO:

6232772292 20/03/2013 13:20:05 20/03/2013 13:25:23

        0 00:05:18 6232617870 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON conversa com sua esposa CLÁUDIA sobre assunto pessoal. Falam sobre funcionária doméstica passar roupa. MILTON 
fala que a MARLENE vai lá buscar um cheque do "Bem Brasil" de R$ 200,00. Falam sobre assunto pessoal. Falam sobre levar 
mudas em camionete. 

COMENTÁRIO:

6284293577 20/03/2013 13:27:08 20/03/2013 13:27:49

        0 00:00:41 6299227474 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON fala para MNI que já está no e-mail do "smsmozarlândia". MNI diz que vai abrir. MILTON fala que passou uns 3 anexos, 
que é muito pesado, que é muitos vales. Que qualquer dúvida é para ela ligar. 

COMENTÁRIO:

6284293577 20/03/2013 13:56:25 20/03/2013 13:59:53

        0 00:03:28 6481223024 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

WILMER  avisa MILTON que o que está faltando da Prohospital é uma nota de dez e pouco, uma nota de vinte e um e outra de 
trinta e dois. MILTON confirma. WILMER  diz que o total é R$ 48.468,18. MILTON diz que são as três notas que WILMER  tem em 
mãos. WILMER  confirma os valores de cada nota: R$ 32.581,00; R$ 21.683,64 e R$ 10.476,25. MILTON diz que o total é R$ 
64.740,89, que WILMER  estava somando errado. WILMER  admite o erro e justifica dizendo que estava colocando o valor 
daquela outra nota que já tinha feito o pagamento. MILTON pergunta se já está indo para o banco.  WILMER  confirma. MILTON 
indaga se em dez minutos o dinheiro está na conta. WILMER  diz que gasta mais alguns minutos. MILTON diz que o menino está 
encostando lá. WILMER  diz que não está nada. MILTON fala que ligou para ELE, o menino, e este disse que estava chegando lá e 
que atrasou, porque passou em Abadia para deixar um negócio. MILTON diz que o caminhão está lotado e que é para WILMER 
arrumar dois homens para descarregar. WILMER  pergunta se não é só soro f isiológico. MILTON diz que não, que é tudo e cita: 
Farmácia Básica, Saúde da Família, aquele "trem de Citologia Ziteclo (?)". WILMER  confirma que o valor correto é R$ 64.740,89. 
MILTON indaga novamente se WILMER  vai fazer o pagamento agora. WILMER  diz que vai confirmar e retornar. MILTON insiste 
para que o depósito seja feito hoje, justif icando que tem pagamentos para fazer. 

COMENTÁRIO:

6292864351 20/03/2013 16:10:05 20/03/2013 16:11:53

        0 00:01:48 6492790983 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CIDA pede para MILTON anotar o novo número do patrão: 649313-0072. CIDA pede para MILTON informar o EDILBERTO. CIDA diz 
que LUCIENE mandou avisá-lo que o email do mesmo não chegou. MILTON pede para avisá-la que o MILTON está aguardando ela 
ligar pois ele tem notícia boa.

COMENTÁRIO:

6299179668 20/03/2013 17:50:54 20/03/2013 17:52:42

        0 00:01:48 6496544124 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON liga para NICA e pede para avisar ao marido dela que se ele for ao rancho é para retirar a placa de "Vende-se", pois não 
vai mais vender. ALVO diz que comprou a parte do VANDERLEI. 

TRANSCRIÇÃO:
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COMENTÁRIO:

6292864351 20/03/2013 18:00:42 20/03/2013 18:05:30

        0 00:04:48 6499942219 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: BIOMÉDICA do laboratório de Indiara fala para MILTON que passou um e-mail ontem. MILTON pergunta  se é aquele negócio de 
"emoton", "emolise". BIOMÉDICA diz que sim, que passou o e-mail para o WILMER  ontem, que inclusive, estava na sala dele, que 
disse que MILTON não havia recebido nenhuma requisição, que o WILMER falou que enviou de imediato para MILTON. MILTON 
fala que recebeu mesmo. BIOMÉDICA pergunta por que não foram todos. MILTON diz que não deu tempo, que se ela puder pedir 
amanhã a ambulância para passar na JMÉDICA e pegar, pois ele teve que transferir do estoque de Brasília, para Goiânia, que 
chegou só hoje de tarde, que o menino saiu e não deu tempo. MILTON diz que amanhã vai mandar o quê faltou. Falam sobre 
quantidades de quantos faltaram. BIOMÉDICA diz que vai tirar cópia da nota de hoje. MILTON diz que tem o controle lá. 
BIOMÉDICA diz que vai conversar com o motorista. MILTON fala que amanhã depois do almoço pode mandar pegar. BIOMÉDICA 
confirma o endereço: Rua X, n. 285, Vila Osvaldo Rosa, que f ica perto da Praça da Bíblica, que é a JMÉDICA. BIOMÉDICA diz que 
vai pedir para qualquer motorista passar lá após meio dia para pegar a diferença.

COMENTÁRIO:

6284293577 20/03/2013 18:07:40 20/03/2013 18:29:36

        0 00:21:56 *144

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON liga para Oi, atendimento eletrônico fala sobre conta em aberto. MILTON conversa com a atendente MARINALDA sobre 
pacote que contratou e cobrança excedente indevida. Insatisfeito, MILTON diz que quer cancelar o plano, que quer cancelar 
tudo, que inclusive, vai quebrar o chip. Atendente transfere ligação para setor de cancelamento. MILTON fala para atendente 
ISABELA que quer cancelar o plano e a linha 84293577, que seu nome é MILTON MACHADO MAIA, CPF  035.809.126-82, que o 
endereço é Av. V5, Qd. 182, Lt. 15. ISABELA fala que para o cancelamento MILTON terá de pagar uma multa, pois o contrato é 
f idelizado. MILTON diz que vai no PROCON procurar os seus direitos. 

COMENTÁRIO:

6232772292 20/03/2013 19:39:59 20/03/2013 19:54:43

        0 00:14:44 6285575595 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

SAMIRA liga para CLÁUDIA e reclamam de VANDERLEI, dizendo que este está desconfiado de todo mundo. CLÁUDIA diz que o 
VANDERLEI é muito estranho e fala: "Agora ele viu que roubar é fácil, agora ele f ica com medo do povo tá roubando dele". 
SAMIRA diz que comentou com LUCAS que como ELE (VANDERLEI) faz coisa errada, então ele deve achar que todo mundo age 
como ELE. CLÁUDIA fala que VANDERLEI já estava roubando antes e que a esposa dele estava desconfiada, pois ELE chegava 
em casa com mercadoria, com dinheiro, mas, como ELA não entendia nada dos negócios da empresa dele e do MILTON, ELA não 
falava nada, só desconfiava. Pela conversa, percebe-se que VANDERLEI roubou MILTON e eles desfizeram a sociedade. 
SAMIRA diz que achou que o MILTON ia f icar com a empresa. CLÁUDIA diz que também isso, pois o VANDERLEI não sabe 
administrar a empresa. Comenta que, antes de eles montarem a empresa, quando VANDERLEI tinha (tem ainda né, mas está 
enrolado com essa papelaria) a papelaria, ele chamou o MILTON para ajudá-lo a colocar as coisas em ordens, pois devia mais do 
que tinha para receber. CLÁUDIA diz que a esposa de VANDERLEI disse que estava com medo, pois sabe que ele não dá conta 
de administrar a empresa e está com medo de ele sujar o nome dela. CLÁUDIA fala que VANDERLEI quis f icar com a empresa. 
Diz que no começo, ELE e o MILTON tiravam dois mil reais por mês e VANDERLEI reclamava querendo tirar quatro mil alegando 
que tinha muito dinheiro no caixa e MILTON era contra, pois defendia que eles tinham que investir na empresa.  

COMENTÁRIO:

6285022798 21/03/2013 08:32:29 21/03/2013 08:47:15

        0 00:14:46 6298536881 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MILTON x LUCAS: 
LUCAS liga para MILTON e diz que, hoje, está em GOIANÉSIA e há vinte empresas participando. MILTON diz que ouviu falar que a 
BIOMED está firme lá, que ouviu falar que eles tinham esquema lá. LUCAS diz que está ao lado do vendedor e que este afirma 
que não tem. MILTON pergunta se quanto a parceria está tudo tranquilo. LUCAS pergunta qual tipo de parceria. MILTON indaga se 
o pessoal é tudo conhecido. LUCAS cita os presentes: ADAUTO, da RM; DÁLIA; RIQUEMED; ASTRAMED; 6C; RIOCLARENSE; 
PROREMÉDIO; PREMED; MEDFORT. MILTON pergunta como está a proposta dele. LUCAS diz que está custo mais 30, 35%. 
MILTON diz que não vai entrar com muito balanço não. LUCAS diz que sabe, pois já comparou alguns itens e está 15, 10 e 8% 
acima. MILTON diz que é lógico que alguns produtos podem entrar, mas para LUCAS entrar na briga tem que ser custo mais 25%, 
porque, depois, nas trocas, se ele ganhasse muita coisa, nessas trocas, recuperava a diferença. MILTON explica que tinha que 
ser custo mais 25% e explica que, em GOIANÉSIA tem muita troca, então ganha dinheiro, pois joga o preço lá em cima e de todo 
jeito tem saldo e eles precisam trocar. MILTON diz que qualquer dúvida que LUCAS tiver é para ligar, porque ELE vai orientá-lo. 
Diz que se LUCAS tiver um lance com alguém, com o ADAUTO, por exemplo, ELE conversa com este, pois o ADAUTO é 
"chegado" dele.  MILTON indaga quem da REQMED está lá. LUCAS informa que é o ANDERSON. MILTON pergunta se LUCAS já o 
conhece. LUCAS diz que sim e MILTON fala que, pelo fato de LUCAS o conhecer, f ica mais fácil para reverter a situação. 
MILTON diz que quem vai entrar "voando" é o ANDERSON, da REQMED e o CLEBINHO, da BIOMED. Afirma que são estes dois 
quem vão "mergulhar mesmo", porque já entregaram e já conhecem alguns macetes. MILTON diz que a REQMED está doida para 
entrar nos esquemas, então ela entra com preço baixo, ganha um montante bom e, depois, nas trocas, ela recupera tudo isso aí. 
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MILTON diz ainda que, depois, tem ainda o equilíbrio econômico-f inanceiro, em que eles pedem o reajuste dos preços. MILTON 
explica que eles apresentam nota fiscal em que o preço não está adequado e realinham os preços no mês seguinte, que esta é a 
estratégia deles.  Diz que tem acompanhado esse procedimento deles em várias prefeituras. Fala que eles ganham a licitação e, 
depois, dão o "jeitinho brasileiro". LUCAS diz que vai passar a ligação para o CLEBINHO, pois este quer falar com MILTON.

MILTON x CLEBINHO:
MILTON pergunta como está a proposta de CLEBINHO, se é custo mais 20%. CLEBINHO responde que está, mais ou menos, 
nesse "naipe". MILTON diz que, hoje, o "trem" vai pegar e que se eles não segurarem o ANDERSON da REQMED, ele vai ganhar e 
explica que ele ganha a licitação com preço baixo e, depois, pede o realinhamento de preços. Aos 08m17s, MILTON confessa 
que já fez isso em muitos lugares. MILTON diz que ele e CLEBINHO tem que sentar e ver o negócio do CARMO DO RIO VERDE, 
pois não quer ir lá e arrebentar com ele (CLEBINHO), já que este sabe como está lá. MILTON diz que em CARMO DO RIO VERDE, 
vai publicar, mas não sabe se eles vão deixar passar o edital, mas, provavelmente, se CLEBINHO tiver algum conhecimento lá 
dentro, vai conseguir pegar. MILTON diz que é para levar de "mamano a caducano", segundo o DELSON falou, entretanto MILTON 
esclarece que não quer briga, que quer entrar com um "precinho bom" e pede a CLEBINHO que dê cobertura a ELE. CLEBINHO 
diz que o ajuda. MILTON também pede cobertura em URUANA. MILTON diz que é para entrar os três: ELE, CLEBINHO e o LUCAS, 
em CARMO DO RIO VERDE. Diz que já conversou com o advogado para evitar de eles pegarem o edital, mas se caso furar, ELE 
vai para lá e os chama para dar cobertura e ELE deixa uns itens para eles (CLEBINHO e o LUCAS). CLEBINHO pergunta que dia 
MILTON vai andar por lá. MILTON diz que não sabe, pois tem que fazer um pregão de ARAGARÇAS que é mais de mil itens. 
CLEBINHO pede para colocá-lo lá.  MILTON diz que o coloca para ganhar uma "beirinha". CLEBINHO diz: "Coloca que eu te ajudo". 
MILTON diz que vai verif icar e o avisa. MILTON fala que precisa que CLEBINHO dê cobertura a ele em MATRINCHÃ. MILTON pede 
a CLEBINHO para deixar passar algumas coisas dele (da proposta do alvo) e exemplif ica dizendo que se CLEBINHO ganhar 
cinquenta mil em CARMO, é para deixar ELE (MILTON) ganhar em algum lugar onde CLEBINHO tem um "esqueminha"; se ganhar 
duzentos mil em ARAGARÇAS, CLEBINHO deixa o mesmo valor para MILTON em outro lugar e, também pode deixar parcelado, ou 
seja, cem em um lugar e cem em outro. MILTON diz que gosta é de ganhar dinheiro e que não vai entrar nas brigas deles. MILTON 
diz que o ZÉ CARLOS esteve na empresa e que ELE (ALVO) perguntou a este se ele tem noção do que eles vão fazer com 
aquilo lá em RIANÁPOLIS. MILTON diz que falou para ele que lá só vai entregar 40% da mercadoria e que lá os preços das 
propostas foram custo, custo menos 10% e custo mais 10% . MILTON diz que ZÉ CARLOS não sabe nem o que faz e que ele 
está "perdidinho". MILTON diz que ele vai lá hoje e eles vão conversar. MILTON diz que, quando sair de CARMO, liga para 
CLEBINHO e que se este não tiver pegado o edital, ELE (ALVO) envia para ele e aí eles vão "pareadinhos". MILTON diz que  
CLEBINHO tem que ir a Goiânia, uns dois dias antes, para eles conversarem. MILTON pede para CLEBINHO ajudar o LUCAS e 
sugere para CLEBINHO sair do lance e deixar o item para LUCAS. 

MILTON x LUCAS:
MILTON diz que falou para o CLEBINHO que, no item em que LUCAS classif icar e CLEBINHO estiver em primeiro, este vai retirar o 
preço para LUCAS levar. MILTON diz que tem o edital de CARMO DO RIO VERDE e que vai deixar "uma ponta" para ele. Diz que é 
para ir os três: ELE (ALVO), CLEBINHO e LUCAS. LUCAS pergunta se MILTON vai lá. MILTON responde que sim, pois lá é dele. 
MILTON diz que lá é ELE quem está montando o edital, "tudo certinho, entendeu". MILTON diz que lá eles vão "detonar", mas, 
antes, vão sentar e conversar direito. MILTON diz que a documentação dele na PROHOSPITAL está saindo, que ontem já saiu o 
alvará do Corpo de Bombeiros e, agora, só falta o alvará de funcionamento, que ELE vai pegar na semana que vem. MILTON diz 
que agora fechou, que "bate em cima deles", pois argumento é o que ELE mais tem. MILTON diz, novamente, que qualquer coisa é 
para LUCAS ligar, que ELE tenta conversar. 

COMENTÁRIO:

6292864351 21/03/2013 11:12:35 21/03/2013 11:13:11

        0 00:00:36 6293605460 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: DANIEL (Secretário de Finanças de Araguapaz) pede para MILTON enviar o e-mail agora, que está esperando isso só para fazer 
o orçamento.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284293577 21/03/2013 11:22:03 21/03/2013 11:22:52

        0 00:00:49 6293605460 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta se DANIEL recebeu lá. MILTON diz que mandou no f inancas@araguapaz.gov.go.br. DANIEL fala que o go é 
antes do gov. MILTON fica de mandar novamente.

COMENTÁRIO:

6284293577 21/03/2013 13:35:29 21/03/2013 13:37:00

        0 00:01:31 6284130015 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta para VALTINHO se o pessoal já passou lá. VALTINHO diz que sim, que a hora que passou lá na loja de manhã 
o JOEL estava acabando de despachar o material, que estava colocando na camionete, que não coube tudo e o secretário f icou 
de passar e pegar o restante. MILTON diz que está precisando de o JOEL lhe passar um orçamento de Araguapaz, que eles 
estão esperando esta listagem para eles publicarem o edital, para terem uma estimativa. VALTINHO diz que vai ligar para JOEL. 
MILTON pergunta como está lá. VALTINHO diz que está meio devagar, pois ele está começando a trabalhar com material de 
ortodontia, que ninguém sabia, que então está mais a nível de divulgação. 
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COMENTÁRIO:

6284293577 21/03/2013 14:03:01 21/03/2013 14:05:12

        0 00:02:11 6481223024 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: WILMER  pergunta MILTON se este viu que deu certo lá, MILTON diz que hoje ainda não verificou, mais o de ontem ele já tinha 
visto. WILMER  diz estar tudo beleza, os de ontem os sessenta e dois(R$ 62.000,00). MILTON pergunta se WILMER  viu o 
caminhão, WILMER  confirma, diz que só falta conferir. MILTON pergunta se está tudo certo, se está satisfeito, WILMER  diz que 
até agora tudo bem. MILTON pergunta-o se ele não está dando dor de cabeça como fornecedor. WILMER  diz que ainda não, 
MILTON dá uma gargalhada. MILTON diz a WILMER  que a semana que vem, ele precisa do levantamento que ele pediu, é para 
pegar as notas, fazer todos os levantamentos e, na semana que vem é para ele quando encontrarem, dizer que tem saldo nisso, 
nisso, e nisso, e perguntar o que eles podem fazer. MILTON diz que aí irá dizer. WILMER  diz que irá pedir para a menina mandar 
para MILTON a lista de medicamento para o pregão e, é para organizar os três. MILTON diz que está certo. WILMER  pergunta 
que horas ela poderá mandar(via email). MILTON diz que ela poderá mandar, só que, ele tem que ter um prazo para fazer, até a 
semana que vem, ele entrega. WILMER  diz beleza e, que irá passar o email do MILTON para ela encaminhar a lista agora. MILTON 
diz beleza e, que não é para publicar o pregão agora. WILMER  não entende. MILTON repete, que não é para publicar o pregão 
agora, é para esperar para eles verem isso aí.  WILMER  diz beleza. MILTON diz que agora eles tem medicamentos lá até o f inal 
de abril tranquilamente. WILMER  diz ser verdade. WILMER  diz que irá mandar ela encaminhar a lista para MILTON, este pede 
para WILMER  mandar ela encaminhar a lista que ele irá trabalhar. MILTON pede para WILMER  fazer aquilo que ele pediu na 
semana que vem. WILMER  diz estar certo. 

COMENTÁRIO:

6284293577 21/03/2013 14:51:42 21/03/2013 14:54:37

        0 00:02:55 6292418855 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON avisa a EDILBERTO que o restante de INDIARA já está na conta. MILTON diz que WILMER  ligou para o mesmo avisando 
que tinha dado tudo certinho, que tinha depositado o restante. Discutem sobre assuntos inerentes à f inanciamento veicular. 

TRANSCRIÇÃO: MILTON avisa a EDILBERTO que o restante de INDIARA já está na conta. MILTON diz que WILMER  ligou para o mesmo avisando 
que tinha dado tudo certinho, que tinha depositado o restante. MILTON pede para EDILBERTO não "esquecer" dele, passar o 
"trem" para a conta dele, porque iria soltar o cheque lá.  EDILBERTO diz ao alvo para se encontrarem e conversar a respeito. 
Discutem sobre assuntos inerentes a financiamento veicular. 

COMENTÁRIO:

6292864351 21/03/2013 15:03:08 21/03/2013 15:05:51

        0 00:02:43 6299942219 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

SUBELENE, Biomédica de Indiara, liga para MILTON e pergunta o horário que o escritório deste fecha. MILTON responde que 
fecha às 18 horas e confirma a localização: descendo a praça da Bíblia, no sentido da Vila Morais, do Bairro Feliz. Explica que o 
escritório f ica nesta região: Vila Morais, Bairro Feliz e Vila Osvaldo Rosa. SUBELENE pede para MILTON explicar como chega no 
local, sendo que ela virá do Centro e chegará a Praça da Bíblia pela Anhanguera. MILTON explica que, na Praça da Bíblia, é para 
contornar no sentido ao Novo Mundo e continuar na Anhanguera, a dez metros há um semáforo em que é possível virar à 
esquerda, após virar, na primeira rua à direita é para virar novamente e descer. Lá embaixo tem uma rotatória grande, depois 
desta, virar na primeira à esquerda e no f inal desta rua está a JMédica. SUBELENE pergunta se o material já está pronto. MILTON 
confirma. ELA diz que vai ver se o pessoal sai de Indiara agora para ir buscar, pois estão sem material para amanhã.

COMENTÁRIO:

6284293577 21/03/2013 15:06:12 21/03/2013 15:06:52

        0 00:00:40 6292211917 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON liga para JACIARA e pergunta se os galões de Indiara que estavam faltando se já estão na JMédica. JACIARA confirma. 
MILTON avisa que o pessoal de Indiara vai buscar. JACIARA diz que vai tirar o vale. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284293577 21/03/2013 15:42:07 21/03/2013 15:43:41

        0 00:01:34 6284293577 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DIVINO MAGNO(Corumbaíba) pergunta MILTON se este esqueceu da (SOCRANT), MILTON diz não ter esquecido, e pergunta por 
que ele esqueceu. DIVINO diz que o motorista está lá e disse que não tem nada pronto para levar. MILTON diz para DIVINO que 
ligou para ECILENE na data de ontem e, esta teria confirmado se era pedido. DIVINO diz que a (SOCRANT?) não tem nada 
preparado lá. MILTON reafirma não ter esquecido e que a culpa é deles, pois passou o fax terça-feira, quem recebeu foi 
SAMUEL. DIVINO pergunta o número do telefone da (SOCRANT?). MILTON diz não lembrar.

COMENTÁRIO:

6284293577 21/03/2013 16:38:48 21/03/2013 16:41:25

        0 00:02:37 6481223024 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: WILMER  diz a MILTON que a Drª DILA que falar com ele o mais rapidamente que ele puder ir lá. WILMER  diz que não sabia, eles 
publicaram o pregão lá. MILTON pergunta quem publicou. WILMER  diz que foi a DILA. WILMER  diz a MILTON para ele falar com 
ela. MILTON diz que não é assim não,  tem que verificar o que ela colocou no edital, pois não é assim, não pode deixar acontecer 
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isso, por isso, ele teria que ver o edital primeiro para verif icar o que foi  que ela colocou no edital para verif icar toda 
documentação que ela colocou no edital, não adianta ele precipitar, não pode fazer isso.WILMER  diz que foi lá falar que não era 
para publicar, esta diz que já tinha publicado. MILTON pergunta quando ela publicou. WILMER  diz que foi publicado ontem. 
MILTON diz que terá que olhar o edital, diz que ela não entrou em contato e lhe passou primeiro.WILMER  diz que é para MILTON ir 
lá pessoalmente, para este sentar com ela e JOÃO ANDRÉ, para deixar isso tudo do jeito certo. MILTON diz estar numa correria. 
WILMER  diz que ele poderá ir lá na segunda-feira, que estará reservado para o mesmo, já está agendado com ela. MILTON diz a 
WILMER  que se o pessoal ver, ele tem que deixar isso bem ciente, cita a reunião ocorrida com BAIANO, este disse para ela não 
passar para ninguém. WILMER  disse que tem que fazer o seguinte: se ver que dará problema, tem cancelar o edital e jogar para 
a frente. MILTON diz para WILMER  marcar segunda-feira com ela, que ele estará lá, WILMER  reafirma que já está agendado com 
ela para não ter problema. MILTON diz para WILMER  que quer ver todo edital todo arrumadinho. WILMER  diz para ele ir lá, sentar 
e colocar tudo em dia. MILTON pergunta se ele estará lá, WILMER  diz que sim.

COMENTÁRIO:

6284293577 21/03/2013 16:45:12 21/03/2013 16:48:00

        0 00:02:48 6285717665 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MILTON pergunta a HNI (DOMINGOS ?) o que este vai fazer agora mesmo. HNI diz que está arrumando uma planilha de SILVÂNIA. 
MILTON diz que queria uma carona para deixá-lo no Buriti. MILTON pede a DOMINGOS para verif icar se publicou o de INDIARA e 
informá-lo a data de abertura. DOMINGOS brinca dizendo que não vai falar nada. MILTON diz que, segunda-feira, tem uma 
reunião lá, para "maquinar todo o pregão". DOMINGOS diz: "Meio a meio, viu". MILTON diz que acha que ainda não saiu. 
DOMINGOS pergunta a data. MILTON diz que a abertura deve ser dia 1º ou dia 03 e reitera que, na segunda-feira, vai lá dar uma 
conversada. 

COMENTÁRIO:

6284293577 21/03/2013 16:56:25 21/03/2013 16:57:08

        0 00:00:43 6292211917 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JACIARA pergunta MILTON se amanhã MOZARLÂNDIA ou LUZIÂNIA, MILTON diz para  mandar de MOZARLÂNDIA, LUZIÂNIA é 
para deixar para segunda, porque MOZARLÂNDIA eles estão precisando com mais tempo, e tem um pedido de LUZIÂNIA para 
mandar tudo junto. JACIARA diz que irá chegar o scalc 21, MILTON diz que é melhor ainda e é para deixar para segunda.

COMENTÁRIO:

6284293577 21/03/2013 17:37:24 21/03/2013 17:38:11

        0 00:00:47 6292211917 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

JACIARA liga para MILTON e diz que o pessoal de Indiara está lá para pegar o pedido daquele vale e ela ia pergunta se tirava o 
pedido da Otoscop (?), mas tem que ser pela PROHOSPITAL e não vai dar tempo. MILTON concorda e fala para JACIARA 
organizar e deixar faturado, pois publicou o edital e ELE vai a Indiara, na segunda-feira, para conversar e leva.

COMENTÁRIO:

6284293577 21/03/2013 17:51:00 21/03/2013 17:52:38

        0 00:01:38 6292211917 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

JACIARA liga para MILTON e pergunta se manda o pedido de ARAGUAPAZ falando o tenoxican. MILTON diz que sim, pois, na 
segunda-feira, leva menos coisas. JACIARA pergunta se MILTON vai a ARAGUAPAZ na segunda-feira. ELE responde que não, 
que vai a INDIARA. JACIARA repete que vai f icar para trás a tenoxica, que não chegou, e a dipirona, que chega terça-feira. 
MILTON diz que a tenoxicam e a dipirona tem como levar na ambulância, mas soro não, então já aproveita o caminhão do 
LUCIANO que vai para MOZARLÂNDIA e deixa as coisas em ARAGUAPAZ. JACIARA questiona MILTON onde ela joga os 
controlados de MOZARLÂNDIA. MILTON fala para mandar com uma "notinha" da JMÉDICA e, depois, na segunda-feira, ELE tira a 
nota deles. JACIARA diz que ELE falou que era para jogar "tina". ELE diz que é isso, "tina". 

COMENTÁRIO:

6285022798 22/03/2013 07:50:38 22/03/2013 07:52:33

        0 00:01:55 6233801958 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CLÉSIA (de Araguapaz) fala para MILTON que o FAUSTO falou que MILTON estaria chegando hoje para deixar aquelas coisinhas 
que foram pedidas. MILTON fala que o menino já saiu de Goiânia, que ele ia passar em uma cidade, depois em Araguapaz e 
depois em Mozarlândia. CLÉSIA diz que o soro lá já acabou. MILTON acredita que até 11 horas o menino chega lá. CLÉSIA pede o 
telefone do menino que está levando. MILTON diz que tem o telefone, mas que está em seu outro telefone que está 
descarregado. 
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COMENTÁRIO:

6284293577 22/03/2013 08:02:36 22/03/2013 08:04:07

        0 00:01:31 6284533000 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LOBO pergunta se MILTON está na empresa. MILTON diz que hoje não vai na JMédica, que hoje vai para o interior. LOBO pede 
um favor, para MILTON ligar em sua sala, que ele está em Porangatu, que é para falar com a menina lá, que tem um pedido, que a 
menina ia ligar na JMédica para falar com MILTON, mas como MILTON não vai estar, é para ele ligar e anotar o pedido, que é para 
pedir os meninos da IDEAL entregar lá para ele hoje, que é coisa simples, luva, seringa e uns remédios, que o mais prioritário é a 
seringa. MILTON pergunta o número. LOBO diz que é o 3201-6405, falar com ESIMAR.

COMENTÁRIO:

6284293577 22/03/2013 08:05:56 22/03/2013 08:07:20

        0 00:01:24 6232025616 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON fala para CLÁUDIA que o LOBO ligou em seu celular, da Santa Marta, que ele está precisando de um pedido lá, que é 
para CLÁUDIA ligar e falar que foi MILTON que pediu para ligar para a menina,  que ela está esperando ele ligar, que é para 
CLÁUDIA tirar o pedido. Que é a Colônia Santa Marta, tipo um fundo rotativo da secretaria. MILTON repassa o telefone: 3201- 
6405, que é para falar com ESIMAR.

COMENTÁRIO:

6292864351 22/03/2013 08:08:29 22/03/2013 08:17:49

        0 00:09:20 6233486046 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TIAGO (da Secretaria de Saúde de Mozarlândia) pergunta pelas coisas. MILTON diz que está chegando, que ele pode aguardar, 
que acha que até na hora do almoço está lá, que o caminhão sai cedo. TIAGO fala que o soro acabou. MILTON fala que está indo 
uma "lirica" de 150 e um "ibupriona" 150, que está indo uma notinha, que os dois estão indo faturados, só que os dois são 
controlados e a sua renovação dos controlados não está ainda renovada, que eles vão pela JMédica na notinha baixa e ele está 
faturado como outro produto dentro da nota da Prohospital, que informou "cefalotina". TIAGO diz que não tem problema. MILTON 
fala que se passar a "cefalotina" é porque está abatendo a "lirica" e a "ibupriona", que a nota da "lirica" e da "ibupriona" da 
JMédica não gera f inanceiro, não tem que pagar ela não, que como é controlado, tem que dar saída lá e TIAGO tem que dar 
entrada no livro lá, que é para dar entrada pela JMédica, que o valor está bem abaixo. MILTON fala que a nota da "lirica" e da  
"ibuprirona" TIAGO só vai arquivar, que a nota da "cefalotina" é que vai valer para o f inanceiro, que aí passa essa para frente 
para pagar. MILTON pergunta se TIAGO deu conta de resolver aquela bagunça. TIAGO fala que a MARIA JOSÉ não estava lá 
ontem. MILTON diz que mandou os vales por e-mail. TIAGO diz que a menina imprimiu e viu que estão todos assinados, que 
algumas das notas que ele tinha lá, algumas já vieram a nota f iscal mesmo, que passou para frente, que os vales bateram. 
MILTON fala que daqueles vales ele não tinha faturado nenhum. TIAGO fala que disse para a MARIA JOSÉ que tinha um punhado 
de coisa que chegou, que não foi vale e nem nada e outros já tinham vindo a nota. MILTON diz que tudo que pegou estava 
assinado pelo JOÃO, que às vezes não chegou os vales que o JOÃO pegou, mas que está tudo lá, que se TIAGO for somando 
ele vai ver que vai dar aquela quantidade. MILTON fala que nessa parte eles são muito corretos. MILTON diz que está precisando 
receber esse trem, que até hoje o FÁBIO não lhe pagou, que está esperando esse trem sair daí. TIAGO pergunta se MILTON vai 
mandar as notas dos vales. MILTON fala que a nota é aquela que foi e TIAGO conferiu para pagar. Que mandou as notas no e-
mail smsmozarlandia, que parece que tinha R$ 100.000,00 de notas. TIAGO fala que eles só lhe passaram umas quatro notinhas 
para ele conferir. MILTON fala que passou tudo no e-mail, que são as notas referentes aos vales de trás. TIAGO fala que vai 
mostrar os vales para MARIA JOSÉ, que aí ela reúne com as outras notas. MILTON  fala que se ela somar os vales, vai dar a 
mesma quantidade de notas, que ela poderia olhar, tirar uma Xerox das notas e os vales na mão, que aí passa a outra para 
frente para o FÁBIO lhe ajudar e depois ela vai conferir a Xerox dela, que se tiver algum erro, depois eles entram em consenso, 
pois se MARIA JOSÉ não tiver tempo de conferir isso, quando é que ele vai receber. TIAGO diz que vai passar para MARIA JOSÉ 
hoje. MILTON pede para TIAGO falar para MARIA JOSÉ passar para o FÁBIO, que este está esperando só isso para lhe pagar, 
que é para falar que ele pediu para tirar Xerox, que é para passar as notas para frente, que a KARINE passa para frente, que aí 
eles vão conferir pela Xerox, quando eles tiverem tempo, que se tiver erro para frente, MILTON manda no próximo pedido, que 
ele vai fornecer para eles durante 4 anos. MILTON diz que MARIA JOSÉ queria todos os vales, que mandou todos os vales, que 
tinha 20 vales, que ainda tinha trem de laboratório, odontologia. TIAGO diz que vai passar para MARIA JOSÉ, que ontem ela não 
estava. MILTON diz que hoje, quando as mercadorias chegarem, é para TIAGO conferir, que a única coisa que tem é a questão 
da "lirica" e "ibuprirona" que a nota vai separada para abater o valor. Que é para conferir com o LUCIANO. TIAGO fala para 
MILTON ligar para MARIA JOSÉ.

COMENTÁRIO:

6284293577 22/03/2013 08:20:31 22/03/2013 08:25:26

        0 00:04:55 6232016400 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

ESIMARA, da COLÔNIA SANTA MARTA liga para MILTON e diz que falou com a CLÁUDIA, porém de oito itens que ela precisa, 
quatro não tem. Fala que necessita com urgência de uma seringa de 10ml e este produto não há nem previsão, então pediu a 
CLÁUDIA para segurar o pedido, enquanto ela verifica com outros fornecedores. ESIMARA cita os outros itens que estão 
indisponíveis: Atenolol 50mg (diz que precisa de 50 unidades, porém eles só vendem a caixa com 600 unidades), Anlodipino 
10mg, Enalapril 10 (só tem a caixa com quantidade maior do que ele necessita). MILTON diz que CLÁUDIA não sabe, mas quanto 
ao Atenolol e ao Enalapril, é só ela mandar o preço de 50 e mandar a caixa com 500 unidades. MILTON reclama que CLÁUDIA 
não sabe vender. ESIMARA pede para MILTON explicar, pois a menina também não vai aceitar os comprimidos a mais. MILTON 
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explica que o preço é tão barato e exemplifica dizendo que a caixa do Atenol com seiscentos é, por exemplo, trinta reais, mas 
como ela só precisa de cinquenta comprimidos, coloca na nota a caixa com cinquenta comprimidos e, quando chegar lá se ela 
não quiser essa quantidade, tira os cinquenta comprimidos e manda o restante de volta. MILTON diz que até ele quer esses 
comprimidos. MILTON diz que, quanto ao Enalapril, o procedimento é o mesmo, que o valor da caixa com quinhentos comprimidos 
é vinte e oito reais. ESIMARA diz que vai conversar com a BÁRBARA. MILTON explica que coloca a caixa com 50 unidades a 
vinte e oito reais, mas entrega com quinhentos. MILTON diz que a validade é 2014 e que não compensa, que a BÁRBARA está 
andando para trás. MILTON diz que o preço que paga nesta caixa com 30 é o preço que pagam em uma caixa hospitalar grande. 
Mais uma vez, MILTON explica que o procedimento seria cotar a caixa de 50 com o preço da caixa de 600, se na hora, ela não 
quiser, ela tira os comprimidos e os outros ele fica até para ELE distribuir para família. ESIMARA diz que vai conversar com a 
BÁRBARA, porque tem umas luvas que esta está com o pedido e liga para MILTON. ESTE fala que precisa saber o quanto antes, 
pois quanto mais tarde, mais dif ícil é para entregar isso hoje. ESIMARA diz que, hoje, precisa da seringa e, qualquer coisa, pede 
para o carro ir buscar. 

COMENTÁRIO:

6284293577 22/03/2013 08:57:52 22/03/2013 08:59:15

        0 00:01:23 6285385440 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CLÁUDIA fala para MILTON que o EMERSON lá de Araguapaz está falando que não vai aceitar aquele esparadrapo sem capa, 
porque f ica desprotegido, que a vigilância não permite, que era bom ligar para ele, pois a JACIARA não deixa voltar só parte de 
coisa para trás. MILTON fala que o preço que ele colocou dá para entregar com capa, que é para CLÁUDIA conversar com 
JACIARA, que aí depois a ambulância, que esta vai passar para pegar umas dipironas. CLÁUDIA pergunta se é para falar para 
JACIARA devolver parcial. MITON diz que sim, só o esparadrapo, que terça a ambulância vai pegar a dipirona na terça, que aí já 
leva.

COMENTÁRIO:

6292864351 22/03/2013 08:58:58 22/03/2013 09:01:13

        0 00:02:15 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala para MILTON que o LUCIANO está lá em Araguapaz, que eles não aceitam. MILTON diz que já está sabendo, que 
acabou de falar para a CLÁUDIA, que é para falar com JACIARA e dizer que ele mandou 100 capa caixinha com 6, que aí terça-
feira a dipirona chega, que aí a ambulância vai passar para pegar a dipirona na JMédica, que aí eles trazem o esparadrapo sem 
capa e levam o com capa, pois o preço que ele vendeu é o com capa, mas que mandou o sem capa para ver se passava, para 
ter mais lucro. EDILBERTO pergunta se MILTON falou para ele (LUCIANO). MILTON diz que não e pede EDILBERTO para ligar, pois 
está sem crédito, mas a CLÁUDIA ia ver com a JACIARA primeiro. EDILBERTO diz que conversou com a JACIARA. MILTON pede 
EDILBERTO para ligar para o LUCIANO, pois a JACIARA já está sabendo, que é para pedir para o LUCIANO trazer os sem capa, 
que na terça-feira, quando forem buscar a dipirona, aí já leva com capa. 

COMENTÁRIO:

6292864351 22/03/2013 09:05:38 22/03/2013 09:09:37

        0 00:03:59 6292995139 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: WEMERSON (de Araguapaz)  fala a MILTON que está precisando da ajuda dele, que é para MILTON dar uma força para eles, que 
o caminhão está lá e que por causa de um esparadrapo que não foi conforme combinado vão devolver tudo. MILTON pergunta 
quem falou isso. WEMERSON diz que foi a dona da empresa. MILTON pede para sua esposa pegar o outro telefone. WEMERSON 
diz que está precisando dos soros, das compressas. MILTON pergunta se não tem como WEMERSON utilizar as capas dos 
esparadrapos dos outros, que é a mesma, que é só trocar, que aí WEMERSON aproveitava essa situação e da outra vez, com 
MILTON já sabe, não manda sem capa. MILTON pergunta se dá para WEMERSON quebrar esse galho. WEMERSON diz que vai 
olhar ver se tem algum lá com capa. WEMERSON diz que vai arrumar lá. MILTON fala que quando WEMERSON mandar para algum 
lugar, que é para pedir as meninas para trocar a capa depois. Que é só desta vez, que é para evitar o transtorno de voltar tudo, 
de ter que cancelar a nota, pois tem que justif icar para cancelar e dar entrada no sem capa e dar saída no com capa, que a 
Secretaria do Estado exige para eles não serem multados. WEMERSON comenta que a moça que o atendeu veio falar que os 
hospitais de Goiânia tudo trabalha com esse tipo de esparadrapo. MILTON fala que isso foi um vacilo dele. 

COMENTÁRIO:

6292864351 22/03/2013 09:41:33 22/03/2013 09:44:01

        0 00:02:28 6291871887 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JOEL (da Unicadental) pergunta se MILTON mandou um e-mail de Araguapaz. MILTON diz que sim, que era para JOEL colocar 
preço, que era uma estimativa, para fazer o pregão. JOEL diz que daqui uns 5 minutos já estará no e-mail de MILTON. Este fala 
para JOEL jogar um precinho a mais. JOEL fala que vai se basear no valor da dispensa, mas que vai jogar mais um pouquinho. 
MILTON pergunta se alguém fez o pedido para JOEL da dispensa. Este diz que não. MILTON pede para JOEL ligar lá e falar com a 
CLÉSIA, que é para tentar falar com a secretária de saúde, que esta ligou para MILTON, que o telefone lá é 62 3380-1958. Que é 
para falar para ela que o MILTON pediu para olhar, que haviam feito uma dispensa, mas que ninguém pediu nada e o prazo vence 
agora no final de março. Que é para dizer onde MILTON está não tá podendo falar, que é para ver se vai ter o pedido. Que é para 
falar com a CLÉSIA, secretária de saúde.

COMENTÁRIO:

6284293577 22/03/2013 11:13:07 22/03/2013 11:14:45

        0 00:01:38 6232016400 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: EZIMAR diz que conversou com a BÁRBARA e fala para MILTON que pode ser a seringa de 10, sem o dispositivo de segurança. 

MILTON fala que tem dessa sem dispositivo. EZIMAR diz que precisa de mil unidades. MILTON e EZIMAR falam sobre outras 
mercadorias para o pedido. Ligação cai.

COMENTÁRIO:

6284293577 22/03/2013 11:15:40 22/03/2013 11:16:53

        0 00:01:13 6232016400 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON fala que está na rua agora e pede para EZIMAR ligar na JMédica e falar com a VANESSA ou a CLÁUDIA, que o número 
lá é 3202-5616. Que é para EZIMAR pedir só uma caixa de "clonozepam" "teonolol" que aí elas vão mandar do jeito que ele havia 
explicado. EZIMAR diz que ela vai receber lá.

COMENTÁRIO:

6284293577 22/03/2013 13:41:43 22/03/2013 13:42:47

        0 00:01:04 6233487657 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MARIA JOSÉ liga para MILTON e este pergunta se o motorista já chegou lá. MARIA diz que não. ELE fala que o motorista estava 
em ARAGUAPAZ e já deve estar chegando lá. MARIA diz que conferiu as notas e estão certas, porém há um detalhe sobre os 
aparelhos de glicose, pois estes não são comprados e é a empresa das f itas que tem que ceder tais aparelhos. A ligação é 
interrompida.

COMENTÁRIO:

6292864351 22/03/2013 14:02:45 22/03/2013 14:04:18

        0 00:01:33 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO informa MILTON que o ZILMAR deverá ir na empresa mais tarde, e pergunta-o se lá não está comprando deles, 
MILTON diz que não. MILTON diz que ele comprou pouca coisa, em torno de R$ 1.000,00. MILTON diz que depois que a menina 
lhe contou da farmácia, eles f izeram um pedido mais não sabem nem de quem pediram, MILTON diz que acha que é da RM ou de 
outra empresa, mais não quiseram dizer o que era. EDILBERTO pergunta quem está mexendo com compra lá. MILTON diz que ele 
sabe, pois ele é o prefeito, o secretário de saúde que ele não sabe o nome, cita uma menina(não diz o nome) como sendo o 
braço direito dele(prefeito/secretário). EDILBERTO diz que irá falar que eles não estão sendo parceiros com eles. MILTON fala 
para EDILBERTO pedir o dinheiro de volta, e falar: oh! ZILMAR o dinheiro e juro, é juro, é para não dar bobeira, porque, quem não 
está honrando compromisso é eles. EDILBERTO diz que é para deixar ele conversar com ZILMAR.

COMENTÁRIO:

6284293577 22/03/2013 16:24:33 22/03/2013 16:28:27

        0 00:03:54 6233486046 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz a MARIA JOSÉ?  que os aparelhos que foram faturados, ele irá verificar na empresa na segunda-feira, depois ele 
falará os créditos que ela terá com ele, MAISA fala em R$ 480,00. MILTON diz para a mesma f icar tranquila, pois irá abater na 
próxima fatura, MARIA diz que ele colocou os 08 aparelhos de P.A, pergunta-o se ele considerou os três que estão no vale, 
MILTON diz que sim, inclusive passou por email a ela. MARIA  pergunta se ele mandou os aparelhos no caminhão, MILTON acha 
que mandou.  MARIA  pergunta-o se ele não conseguiu os oxímetros, MILTON diz ter conseguido e, está na JMÉDICA, pois 
esqueceu de encaminhá-los. MILTON diz à mesma que se ela mandar a ambulância passar na empresa na segunda-feira, eles 
pegam os termômetros e os novos aparelhos de pressão, MILTON diz ter quase entregue as caixas dos aparelhos para o 
motorista do micro-ônibus da prefeitura, só não o fez porque ele não iria saber e entender nada.MARIA  pergunta-o se ele orçou 
os respiradores para ela.MILTON diz à mesma que um rapaz de São Paulo f icou de informar os valores, para informá-la, na terça-
feira será informado o valor. MARIA pede ainda para MILTON verif icar o valor de monitorzinho cardíaco multiparâmetro de 14". 
MILTON diz que irá verif icar e informá-la. MILTON pergunta-a se ela conseguiu passar as notas dele para o FÁBIO, esta diz que 
passou para o FÁBIO, só que ELMUTE não estava lá hoje, provavelmente irá pagá-lo na segunda-feira.

COMENTÁRIO:

6292864351 23/03/2013 09:40:43 23/03/2013 09:42:35

        0 00:01:52 6436491296 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CÉSAR, da prefeitura de Aloândia, liga para MILTON, mas CLÁUDIA diz que este foi para a roça. CÉSAR pede para CLÁUDIA 
avisar MILTON para retornar no número: (64) 9246-6844. CÉSAR diz que quer ver com MILTON um probleminha de uma compra 
de remédios.

COMENTÁRIO:

6284293577 25/03/2013 09:03:25 25/03/2013 09:05:07

        0 00:01:42 6184775922 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI pergunta a MILTON se ele verificou a lista de medicamentos. MILTON fala que já está providenciado para ir amanhã lá. MNI 
fala a MILTON que vai diminuir a quantidade de diclofenaco para aumentar a de dipirona. MILTON fala para MNI enviar por e-mail. 
MNI diz que vai alterar a quantidade de morf ina. MILTON diz que vai obedecer a nova lista.
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MILTON MACHADO MAIA

COMENTÁRIO:

6285022798 25/03/2013 09:16:54 25/03/2013 09:21:58

        0 00:05:04 6298536881 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LUCAS conversa com MILTON e falam sobre f im de semana. LUCAS diz que voltou de Goianésia e  comenta sobre a "Ricmed" 
não ter entrado com lance nas luvas, que aí dividiram as luvas com a "Nova" e outra que tinha lá, uma empresa que é do 
ALEXANDRE, que a "Nova" entrou com lance de R$ 11,80 nas luvas, que só cobriu ela em centavinho, que as três eram tudo 
micro, que concordou em dividir. MILTON fala que foi bom. LUCAS diz que o pessoal de Rialma passou um pedido, mas o contrato 
não está pronto. MILTON fala que lá é tranquilo. LUCAS diz que o WANDERLEI, a VANDA ligou dizendo que o contrato vai ser 
com data retroativa, que o WANDERLEI que ele liga para confirmar com a MARÍLIA. MILTON fala que não precisa. LUCAS diz que 
então já vai mandar. MILTON fala para LUCAS ligar nessa semana, que eles tem de combinar direitinho negócio do rancho, que 
está tudo pronto. MILTON fala que LUCAS e FERNANDA devem estar cientes de que a CLÁUDIA não vai ter tempo de estar 
ajudando, por causa da AMANDINHA. MILTON comenta que lá está pegando muito peixe. 

COMENTÁRIO:

6285022798 25/03/2013 09:17:05 25/03/2013 09:21:59

        0 00:04:54 6298536881 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LUCAS conversa com MILTON e falam sobre f im de semana. LUCAS diz que voltou de Goianésia e comenta sobre a "Ricmed" 
não ter entrado com lance nas luvas, que aí dividiram as luvas com a "Nova" e outra que tinha lá, uma empresa que é do 
ALEXANDRE, que a "Nova" entrou com lance de R$ 11,80 nas luvas, que só cobriu ela em centavinho, que as três eram tudo 
micro, que concordou em dividir. MILTON fala que foi bom. LUCAS diz que o pessoal de Rialma passou um pedido, mas o contrato 
não está pronto. MILTON fala que lá é tranquilo. LUCAS diz que o WANDERLEI, a VANDA ligou dizendo que o contrato vai ser 
com data retroativa, que o WANDERLEI que ele liga para confirmar com a MARÍLIA. MILTON fala que não precisa. LUCAS diz que 
então já vai mandar. MILTON fala para LUCAS ligar nessa semana, que eles tem de combinar direitinho negócio do rancho, que 
está tudo pronto. MILTON fala que LUCAS e FERNANDA devem estar cientes de que a CLÁUDIA não vai ter tempo de estar 
ajudando, por causa da AMANDINHA. MILTON comenta que lá está pegando muito peixe. 

COMENTÁRIO:

6284293577 25/03/2013 09:26:24 25/03/2013 09:29:46

        0 00:03:22 6284197737 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CIRLENE conversa com MILTON sobre pedido de duração de 3 meses. Que MILTON mandou 4 caixas de "emicilina". MILTON diz 
que lembra, que era aquela que estava para vencer. CIRLENE pergunta se MILTON troca elas por 2. MILTON diz que vai fazer 
isso. CIRLENE diz que vão querer então a "penicilina". MILTON fala para CIRLENE fazer um listinha, que até essa semana ele vai 
estar faturando, que tem de faturar tudo. MILTON explica que tem mais alguns vales para faturar essa semana, que faturou só 
um pouco para não faturar tudo junto, que nessa semana vai faturar o restante, que é os controlados, que se CIRLENE quiser 
fazer uma listinha básica, ele coloca lá no meio e dá para faturar junto. CIRLENE fala que vai descer e conversar com o PAULO, 
que quando estiver lá retorna para MILTON, mas que se este for trocar, ela prefere fazer a devolução do produto. MILTON 
concorda. CIRLENE diz que tem pressa, que hoje irá em Goiânia.

COMENTÁRIO:

6284293577 25/03/2013 09:26:30 25/03/2013 09:29:59

        0 00:03:29 6284197737 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CIRLENE conversa com MILTON sobre pedido de duração de 3 meses. Que MILTON mandou 4 caixas de "emicilina". MILTON diz 
que lembra, que era aquela que estava para vencer. CIRLENE pergunta se MILTON troca elas por 2. MILTON diz que vai fazer 
isso. CIRLENE diz que vão querer então a "penicilina". MILTON fala para CIRLENE fazer um listinha, que até essa semana ele vai 
estar faturando, que tem de faturar tudo. MILTON explica que tem mais alguns vales para faturar essa semana, que faturou só 
um pouco para não faturar tudo junto, que nessa semana vai faturar o restante, que é os controlados, que se CIRLENE quiser 
fazer uma listinha básica, ele coloca lá no meio e dá para faturar junto. CIRLENE fala que vai descer e conversar com o PAULO, 
que quando estiver lá retorna para MILTON, mas que se este for trocar, ela prefere fazer a devolução do produto. MILTON 
concorda. CIRLENE diz que tem pressa, que hoje irá em Goiânia.

COMENTÁRIO:

6292864351 25/03/2013 11:03:26 25/03/2013 11:04:10

        0 00:00:44 6291186467 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LU (de Araguapaz) pergunta a MILTON se está pronta aquela lista. MILTON diz que está pronta, que não está na JMédica, que 
chegando lá passa por e-mail. MILTON diz que não consegue passar agora de manhã, mas no almoço sim. LU pergunta o valor. 
MILTON fala que não recorda, mas que acha que deve ser feito alguns cortes. LU diz que é por isso que está aguardando. 

COMENTÁRIO:

6284293577 25/03/2013 12:12:16 25/03/2013 12:19:08

        0 00:06:52 6292931307 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO
25/03/2013 12:12:14   25/03/2013 12:19:08   00:06:54
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MILTON MACHADO MAIA
ALVO                  INTERLOCUTOR          ORIGEM DA LIGAÇÃO     TIPO
6292931307            6284293577 recebeu                          A

DIÁLOGO
MARCOS pergunta se MILTON pode falar. Este diz que está com o prefeito de Indiara, mas que pode falar. MARCOS pergunta se 
Prohospital é da empresa de MILTON. Este fala que sim. MARCOS pergunta pela Dentalstar. MILTON diz que esta não. MILTON 
indaga se a IVONE contou a MARCOS o que aconteceu no pregão. MARCOS diz que ele não contou. MILTON fala que faltou uma 
documentação e ele não conseguiu falar com alguém e não teve jeito de adiar aquele trem. Que no dia lá, f icou sabendo que deu 
umas 10 empresas. MARCOS diz que deu mais de 10. MILTON fala que eles conluiaram com todo mundo, entraram com a 
proposta alta, que aí todo mundo f icou com um pouquinho, mas com o preço lá em cima, se MARQUINHO for olhar o preço do 
soro que ele estava comprando de MILTON, de R$ 2,07, foi vendido lá de três e pouco. Que f icou sabendo que eles 
superfaturaram, que  o "tenoxicam?" que ele vendeu de R$ 260,00 eles venderam de   R$ 347,00, que MARCOS pode comparar 
os preços que os deles são todos mais altos do que o de MILTON. MARCOS pergunta o que ele faz? MILTON fala para ele 
cancelar, que o edital é claro, a prefeitura pode rescindir o contrato a qualquer hora, que pode mostrar para eles que a empresa 
que estava fornecendo tinha o preço mais barato, que eles superfaturaram o preço. MILTON fala para MARCOS perguntar a 
IVONE, que colocou o telefone no viva voz para a IVONE escutar o representante, que ele disse que todo mundo entrou na alta e 
todo mundo ganhou um pouquinho. Que aquele dia que MILTON ligou e MARCOS estava na reunião em Brasília, era para falar 
isso. MARCOS fala que vai pegar as notas de MILTON, a licitação e vai cancelar baseado nas notas. MILTON pergunta se 
MARCOS viu que ele passou no e-mail da secretaria o restante das notas dos valinhos que tinha. MARCOS fala que já pagou 
essas notas, que pagou os R$ 22.000,00. MILTON fala que MARCOS pagou os R$ 22.000,00, mas que tinha vale para trás, que a 
licitação foi de R$ 42.000,00, do emergencial. MARCOS diz que aquele dia que ligou tinha passado tudo para MILTON, que não 
tinha ficado nada para trás. MILTON fala para MARCOS ir nesta semana na JMédica para ele mostrar todos os vales assinados. 
MARCOS diz que vai levar todas as notas, que aí organizam esse trem. MILTON diz que vai mostrar as assinaturas dos valinhos, 
que MARCOS conhece a assinatura de seu motorista, a própria assinatura. MARCOS pede para MILTON passar e-mail de seus 
vales, que vai colocar um funcionário para fazer a conferência, que depois MILTON vai o orientar para acabar com o pregão de 
lá. MILTON fala que a IVONE está com a listinha dos ganhadores, que é para MARCOS pegar esta lista e comparar com a de 
MILTON, que tinha falado para a IVONE na sexta que tinha um saldo do emergencial, que ela poderia pedir para ele, mas esta 
falou que a PAULA disse que não era para pedir de MILTON mais, que era para pedir das que f izeram o pregão, que a PAULA 
atrapalhou ele demais, que ela não quis passar o edital para ele, que passou para uma empresa de Goiânia, que o cara de 
Goiânia que lhe passou, que a PAULA foi muito sem educação com ele. MARCOS diz que tinha alguma coisa no edital dizendo 
que a pessoa tinha que buscar o edital lá, que ela acabou cedendo para uma empresa de fora por telefone, que deu a bronca 
nela. MILTON diz que ligou para a PAULA e esta disse que ele tinha que ir buscar, que depois encontrou com um amigo, da 
Únicadental,  que a PAULA falou para o JOEL que iria passar para ele em "of", que o cara pagou o dele e de MILTON e PAULA 
passou os dois. MARCOS diz que f icou sabendo disso. MILTON fala para MARCOS procurar IVONE. MARCOS fala para MILTON 
passar os valinhos.

COMENTÁRIO:

6232772292 25/03/2013 12:36:31 25/03/2013 12:45:29

        0 00:08:58 6298536870 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

FERNANDA liga para CLÁUDIA conversam assuntos pessoais. Aos 07m13s, FERNANDA diz que pediu as contas. CLÁUDIA 
pergunta se ela vai lá para o MILTON. FERNANDA diz que ainda não sabe, que está pensando seriamente, pois vai ter que lidar 
com a JACIARA de novo. CLÁUDIA diz que FERNANDA não vai ter que dar satisfação para JACIARA, pois não vai trabalhar para 
ela. FERNANDA diz que quer conversar com MILTON, porque eles se falaram só por telefone. FERNANDA diz que conversou 
com o EDILBERTO, por telefone, esses dias, e falou para ele que iria nas condições que já havia falado, que se a JACIARA "der 
um A", ela vai falar: "Vai te catar". 

COMENTÁRIO:

6292864351 25/03/2013 13:01:15 25/03/2013 13:02:14

        0 00:00:59 6434191487 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

IVONE, de Cromínia, liga para MILTON. ELE diz que falou com o chefe dela (MARCOS) agora mesmo e pergunta se ele ligou para 
ela. IVONE diz que ainda não. MILTON fala que vai cancelar. IVONE pede a MILTON para abrir um email  que ela passou com uma 
lista de tudo o que ela precisa. IVONE diz que está batendo o pé e disse que não vai comprar nada daquele outro pessoal. 
MILTON diz que tem um "restinho" de saldo do emergencial. A ligação é interrompida.

COMENTÁRIO:

6232772292 25/03/2013 15:27:07 25/03/2013 15:36:41

        0 00:09:34 6232617872 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

CLÁUDIA e MILTON conversam sobre ida ao rancho. CLÁUDIA pergunta se o EDILBERTO viu a camionete dele. MILTON diz que 
viu mais ou menos. CLÁUDIA pergunta se EDILBERTO falou alguma coisa. MILTON diz que ele perguntou se eles estão 
satisfeitos. MILTON diz que sim.
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MILTON MACHADO MAIA

COMENTÁRIO:

6232772292 25/03/2013 19:19:48 25/03/2013 19:27:03

        0 00:07:15 6232055616 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EMERSON diz a MILTON que este falou que ia lá. MILTON diz que o menino vai amanhã, que já está carregado. EMERSON fala 
para MILTON ir, para resolverem negócio do pagamento deles. MILTON pergunta o porquê dele ter de ir. EMERSON diz que eles 
têm que resolver umas coisas, que tem que falar pessoalmente, que tem muitas coisas para ver, questão de nota que tem que 
mudar o destino, para tirar de outra conta. MILTON reclamada da coisa estar bagunçada, que já faturou certinho medicamento, 
material, farmácia básica e pergunta por que tem de mudar. EMERSON diz que MILTON deve ir porque tem de fazer negócio da 
lista, que a DERIANE não está lá mais, que tem de ser um cara que conhece. MILTON diz que pediu a MILCA e esta falou para ele 
que vai fazer esta lista. EMERSON fala que ela não dá conta. MILTON fala que precisa resolver esses trem das notas e pergunta 
com quem ele deve falar amanhã. EMERSON fala que o prefeito pediu para o MILTON ir lá. EMERSON comenta que aquele trem do 
"DERIBERTO?" deu tudo errado, do cheque, que os cheques voltaram todos. MILTON fala que pode representar, que na hora que 
o AURÉLIO pagar aquelas notas, ele representar. MILTON pergunta se EMERSON fez o seu negócio. EMERSON diz que o homem 
estava quase o matando quando foi trocar aquele negócio, por causa daqueles trem que voltou, que o cara deu para trocar e ele 
passou para frente.  MILTON pergunta se não fez foi depósito. EMERSON diz que sim, mas que passou para o cara que tinha 
trocado, que foi um rolo. EMERSON fala para MILTON ir lá. MILTON diz que nessa semana não dá para ele ir, pois tem que tirar os 
vales que tem mandado para essas prefeituras, que só tem o prazo emergencial de faturar até o dia 31/03. EMERSON pergunta 
que dia vão fazer aqueles outros trem. MILTON fala que tem as notas dele lá, que tem mais de 20 dias que está lá e ninguém dá 
uma satisfação, que faturou mais, o caminhão vai entregar lá, tudo direitinho. EMERSON pergunta o valor do que já está atrasado. 
MILTON fala que tem mais de cento e poucos mil, que tem aquelas notas de 48, que tem as outras notas que mandou, depois que 
estava no vale, que naquela época que faturou os 148, o AURÉLIO perguntou quanto que tinha para trás, que já tinha uns R$ 
80.000,00, mais os R$ 20.000,00. Que depois foi o caminhão de R$ 48.000,00, que a nota foi e mais essas que está indo 
amanhã, que então está R$ 148.000,00 mais as notas que estão indo amanhã. MILTON diz que EMERSON deixou ele preocupado, 
que liga e os meninos dizem que passou para frente. EMERSON diz que passou para frente, mas não pagam. MILTON diz que 
pediu para ILCA pedir para o AURÉLIO, que está mandando medicamento e eles não estão pagando. MILTON pergunta se não 
tem uma pessoa do f inanceiro para resolver. EMERSON diz que está uma zona lá, que vão mandar um monte de gente embora. 
MILTON diz que mandou aqueles trem de odontologia tudo. EMERSON diz que já passou a nota disso. MILTON pergunta se está 
tendo dinheiro. EMERSON diz que numa conta tem, em outra não, que está assim. MILTON fala que para cancelar, já passou a 
data de cancelar. MILTON fala que EMERSON tem que ajeitar o dele. EMERSON diz que depois liga para MILTON. Este explica que 
essa semana está mais apertado, por causa desses vales que ele tem de faturar, que os de EMERSON ele já faturou, que 
aquelas notas que passou no e-mail da menina, as de hoje é que o caminhão vai levar, que as outras é do vale, que tem de 
faturar Uruana, Indiara, Corumbaíba, Matrinchã, Carmo do Rio Verde, Inaçolândia, que tudo tem que faturar, que se falar que vai, 
estará mentindo para EMERSON. Que semana que vem tem um pregão dia 5 em Indiara, que se EMERSON quiser pode marcar um 
dia da semana que vem para MILTON ir lá. EMERSON fala que amanhã liga para confirmar com MILTON.

COMENTÁRIO:

6284293577 26/03/2013 08:17:26 26/03/2013 08:19:44

        0 00:02:18 6481223024 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI fala para MILTON ajeitar umas 10 "águas de alto clave" para o pessoal passar e pegar hoje na Jota. MILTON fala que só tem 
a de 1 litro, que a caixa vem com 12, que a caixa é mais ou menos uns R$ 50,00. HNI pede para MILTON organizar 3 caixas. 
MILTON fala que a menina não passou e-mail. HNI diz que chegou lá agora e vai ver com ela. MILTON pede HNI para ir no 
protocolo, onde faz o CRC, que é para fazer o CRC daquelas três empresas, da Prohospital, da Idealhospitalar e Únicadental, que 
aí manda em seu e-mail. HNI diz que vai providenciar.

COMENTÁRIO:

6292864351 26/03/2013 08:21:14 26/03/2013 08:23:22

        0 00:02:08 6492265094 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CEBOLA pergunta a MILTON se o DIVINO pediu compressa de gases. MILTON fala que tem de olhar, que acha que ele pediu. 
CEBOLA diz que no hospital não está tendo. MILTON pergunta se CEBOLA ligou para LUCIENE. MILTON fala que não, que vai 
ligar. CEBOLA fala que o "PCR?", que aquela Socran está a maior complicação. CEBOLA pergunta se a LUCIENE autorizar 
MILTON não manda "PCR?". MILTON fala que manda, comenta que tem de limitar esse tipo de pessoa de participar, que o cara 
tinha pedido para ele ganhar só um trenzinho do laboratório, que aí abriu mão, mas que agora é dor de cabeça. MILTON diz que 
autorizando, ele libera. 

COMENTÁRIO:

6284293577 26/03/2013 08:23:01 26/03/2013 08:24:30

        0 00:01:29 6284197737 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI fala para MILTON que está indo para Goiânia e pergunta se este está lá. MILTON diz que está em Goiânia. MNI diz que está 
levando os trem para fazer a troca, que se vai ser MILTON que irá fazer a troca, ou ele vai autorizar alguém. MILTON diz que vai 
estar lá. MNI diz que está levando as "penicilina", que está com data de vencimento para o mês que vem. MNI fala vai passar na 
JMédica. Que está levando uma receita "A", que quer ver o quê MILTON pode fazer. 

COMENTÁRIO:

6284293577 26/03/2013 08:28:03 26/03/2013 08:29:00

        0 00:00:57 6481223024 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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MILTON MACHADO MAIA
TRANSCRIÇÃO: HNI conversa com Milton para tirar dúvidas sobre documentos a serem fornecidos para a licitação: Milton esclarece que devem 

ser providenciadas as "CRCs" (tipo de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura). As empresas solicitadas: "Pro-Hospital", "Ideal 
Hospitalar" e "Única Dental".  Toda empresa que fornece para a prefeitura tem esse cadastro. Milton quer levar tudo pronto no dia 
da licitação.

COMENTÁRIO:

6292864351 26/03/2013 08:32:44 26/03/2013 08:34:36

        0 00:01:52 6492265094 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CEBOLA fala que já passou para o DIVINO e este vai ver com a LUCIENE. CEBOLA pergunta se o do laboratório está pronto. 
MILTON diz que sim, que se ligasse pegava tudo de uma vez. HNI diz que combinou com o menino, com o GILDO, que este é 
complicado, que ele falou que se não tivesse pronto não iria esperar. CEBOLA diz que GILDO que vai passar lá hoje, que em 
relação ao hospital, é chato ele passar na frente de DIVINO, que passou para ele agilizar. Que questão do laboratório, ureia, 
creatinina, tudo acabou. MILTON fala que o DIVINO é devagar, que não resolve nada. CEBOLA diz que então vai conversar com 
a LUCIENE. 

COMENTÁRIO:

6284293577 26/03/2013 08:43:28 26/03/2013 08:49:33

        0 00:06:05 6492793962 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DIVINO fala que está com um problemão, que segundo lhe falaram, MILTON não mandou todas as dipironas injetáveis, 
diclofenaco injetável, noripurum e compressa e gases. DIVINO diz que o último dia que ele vai f icar em Goiânia é hoje, que o 
JUDIM vai passar hoje à tarde para pegar os negócios com MILTON, que se dá para MILTON mandar os medicamentos que 
faltaram. MILTON fala que a dipirona não foi mesmo, que a gases foi. DIVINO diz que MILTON mandou caixa de 50, que não deu 
nem para o cheiro. MILTON diz que a dipirona estava em falta, que agora chegou. DIVINO diz que é para MILTON mandar 6 caixas 
de dipirona, 50 pacotes de gases com 500,  4 caixas de diclofenaco, 20 caixas de noripurum e 4 pacotes de compressa 
cirúrgica. MILTON fala que a compressa cirúrgica não havia sido pedida. DIVINO diz para MILTON fazer no vale e pergunta este 
que dia ele vai fazer a licitação lá, que disseram que está só dependendo de MILTON marcar a data. MILTON diz que está 
fechando com o advogado, mas que ainda tem um saldo, que pode faturar algumas coisas. DIVINO diz que no laboratório está na 
"goiaba". MILTON diz que do laboratório, de sua parte já providenciou, que DIVINO tem de pegar no pé da Socran. DIVINO fala 
que a Socran não quer nem saber, que não tem saldo, que ele não vai fazer um edital só para o laboratório. MILTON fala para 
DIVINO conversar com a LUCIENE para passar para ele (MILTON), que ele intera e fatura outros produtos. Que é para falar para 
LUCIENE que a Socran disse que acabou o saldo e que o MILTON tem saldo, que é para passar para o MILTON, que ele fatura 
outro produto. MILTON fala para DIVINO dizer para LUCIENE ligar para ele (MILTON), que aí explica direitinho para ela. DIVINO diz 
que colocou uma van em trânsito, que hoje ela está com 14 pacientes em Goiânia, que o GILDO disse para já deixar pronto, que 
ele não pode ficar esperando, que ele vai passar por volta de 3 horas. MILTON diz que dá tempo de ficar pronto.  

COMENTÁRIO:

6292864351 26/03/2013 09:00:21 26/03/2013 09:02:43

        0 00:02:22 6434191487 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

IVONE liga para MILTON e pergunta se este recebeu o email dela. MILTON confirma e diz que já está fazendo e vai passar para 
ela. IVONE pergunta se MILTON viu os valores. ALVO responde que viu e que está fazendo o da Farmácia Básica e cita os 
medicamentos que compõem este pedido. IVONE pergunta pelo do Hospital e diz que precisa, para hoje, e vai buscar os 
medicamentos. MILTON indaga se ela conversou com o MARQUINHOS. IVONE diz que sim e que falou para MARQUINHOS que ia 
comprar do MILTON, porque não tinha condições de f icar sem, que o hospital está, totalmente, desguarnecido. IVONE diz que o 
MARQUINHOS falou para comprar. Que MARQUINHOS disse que devia um pouco para MILTON, mas que ia acertar e disse que 
ainda tinha um "restinho" para a licitação. IVONE pergunta a MILTON se é verdade. MILTON confirma e diz que tem um pouco e 
que dá para comprar tudo isso. IVONE diz que se der para comprar tudo, ela f ica contente. MILTON pergunta se ela falou 
"aquelas informações para ele". IVONE confirma e pede a MILTON para reforçar, porque MARQUINHOS até quer ir ao locais. 
IVONE diz que falou para ele (MARQUINHOS) que as meninas f icaram batendo de porta em porta e eles não quiseram servi-los. 
MILTON pergunta se ela falou daquela gravação que ela escutou. IVONE diz que não, pois não o viu. IVONE pergunta se MILTON 
está em Goiânia. MILTON diz que sim. IVONE fala para MILTON ligar no celular de MARQUINHOS, pois este está em Goiânia. 
IVONE insiste para MILTON ligar dizendo: "Liga para nóis dar jeito. Vamos derrubar tudo de uma vez".  Ao fundo, IVONE diz: "Ele 
tá arrumando lá e nóis vai poder..." (ligação desligada).

COMENTÁRIO:

6292864351 26/03/2013 09:00:32 26/03/2013 09:02:43

        0 00:02:11 6434191487 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: IVONE pergunta se MILTON recebeu o e-mail. MILTON diz que sim, que já está fazendo e já vai passar para ela. IVONE indaga se 
MILTON viu o valor. MILTONA diz que está fazendo da farmácia básica, que rapidinho passa para ela. IVONE diz que do hospital 
precisa para hoje. IVONE diz que ontem conversou com o MARQUINHO e disse que iria comprar do MILTON, pois não tem 
condição, que não está tendo nada, que ele falou que podia comprar, pois devia um pouquinho para MILTON. Este fala que o 
restante dá para comprar tudo aquilo lá. IVONE diz que passou aquelas informações para MARQUINHOS, que é bom MILTON 
reforçar. MILTON pergunta se ela falou da gravação que ela escutou. IVONE diz que não viu ele, que é para MILTON ligar para 
MARQUINHOS, que este está em Goiânia. 
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MILTON MACHADO MAIA

COMENTÁRIO:

6284293577 26/03/2013 09:20:00 26/03/2013 09:23:02

        0 00:03:02 6484137430 EFETIVOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: KELY, farmacêutica do hospital municipal de Indiara, diz a MILTON que está precisando de paracetamol comprimidos. MILTON fala 
para KELY ligar para o WILMER  agora e pedir para ele ligar para MILTON, que aí autoriza esse paracetamol, que até um cara vai 
lá buscar uma água destilada. KELY diz que falou com ele e este disse que era para falar que já estava autorizado. Que é para 
mandar 15 mil comprimidos. KELI pergunta pelos controlados. MILTON diz que vai providenciar para mandar. KELI pergunta se é o 
SERGINHO que vai pegar. MILTON diz que não sabe. 

COMENTÁRIO:

6284293577 26/03/2013 09:44:21 26/03/2013 09:46:21

        0 00:02:00 6285988086 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta a GLIMAR (prefeito de Uruana) se este esqueceu dele. GLIMAR diz que não. MILTON fala que este foi em 
Goiânia e não ligou para ele. GLIMAR diz que ontem travou a coluna. MILTON fala que está com aquele amigo da casa de saúde, 
PAULO CÉSAR, com a listinha. GLIMAR diz que pode liberar o mesmo tanto para ele. MILTON fala para GLIMAR que nesta 
semana vai passar por e-mail o restante daqueles vales, que eles têm de faturar até o dia 31, que não é para eles fazerem nada 
lá sem o avisar. MILTON, ao saber que GLIMAR está em Goiânia, pede para este dar um pulo lá para trocarem uma ideia. GLIMAR 
diz que vai ver como vai ser.

COMENTÁRIO:

6284293577 26/03/2013 10:39:38 26/03/2013 10:41:05

        0 00:01:27 6285717665 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON fala que tem uns controladinhos para Indiara, que vai passar esses para HNI, a f im de que esse organize o mais rápido 
possível. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292864351 26/03/2013 10:58:10 26/03/2013 11:04:37

        0 00:06:27 6492793962 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

DIVINO liga para MILTON e diz que este falou para a LUCIENE e para ele que os remédios estão todos na lista que chegou para 
ele (para o alvo), salvo a compressa cirúrgica. MILTON cita campo operatório, noripurum e a compressa de gás e diz que esta 
acabou porque tinha mandado pouco. DIVINO diz que MILTON mandou compressa de uma marca que nunca tinha mandado 
antes. MILTON continua explicando que campo operatório e o noripurum não estavam na lista e que a dipirona, porém não tinha 
ido. Então explica que a dipirona constava na lista, mas não tinha ido, entretanto já tinha autorizado; que a compressa foi, mas 
acabou; que o noripurum não tinha, que tinha pegado emprestado e que o campo operatório não estava na lista. MILTON diz que 
passou isso para elas e isso é a verdade. DIVINO diz que não entende isso, pois MILTON falou que, depois, fazia um vale para 
pagar um remédio, que põe outro lá, e está precisando do remédio de emergência e, agora, barra tudo. MILTON diz que falou 
para DIVINO do vale referente aos "trem" da SOCRAM. Explica que se a LUCIENE quiser pedir o que a SOCRAM não quiser 
entregar, ele (MILTON) entrega o item que a SOCRAM não quiser entregar, por falta de saldo, e manda outro item. DIVINO irrita-se 
e pergunta por que para o laboratório pode e para esses dois itens não pode. MILTON diz que pode, mas explica que ele (alvo) 
não manda em nada, que eles têm que liberar, que não é ele quem libera. Diz que DIVINO tem que falar com o ROMÁRIO, pois é 
este quem libera. DIVINO reclama que de uma gaze que MILTON enviou, pois era de uma marca que nunca foi enviada e que a 
qualidade é muito inferior. DIVINO diz que não quis devolver, porque eles não tinham nenhuma outra. MILTON diz que isso é 
desculpa, que "é a mesma bosta". DIVINO diz que não é a mesma coisa, que é ele quem usa. DIVINO diz que, primeiro, foi só com 
50 e a que eles compram, normalmente, é com 500. DIVINO diz que se tivesse ido a com 500, teria dado, mas com 50 não deu. 
DIVINO diz que, quanto ao noripurum e a compressa, ele não acha a LUCIENE. MILTON afirma, mais uma vez, que noripurum e a 
gaze não estão na lista, mas se DIVINO quiser dar um jeito de ligar lá, a dipirona está arrumada e a compressa de gaze tem que 
liberar para mandar mais uns trinta pacotes até sair a lista nova, mas para isso tem que haver autorização. MILTON diz que se 
ele liberar o ROMÁRIO vai questionar. DIVINO diz que queria que enviasse esses produtos e faturasse na lista dos remédios da 
Farmácia Básica, até com outro item, porque aí ele não passava o f inal de semana sem. DIVINO reclama que no feriado do 
carnaval, ele teve que se deslocar diariamente a Caldas Novas para pegar remédio emprestado. MILTON diz que vai se 
responsabilizar de fazer isso para ele e é para pedir ao GILSON para passar lá. DIVINO diz que GILSON vai passar lá. MILTON 
diz que o GILSON vai levar esse vale, mas não é para DIVINO falar com a LUCIENE nem com ninguém, e que, quando enviar a 
nota fiscal com os outros produtos, é para DIVINO pedir para incluir esses itens na nova lista a mais. MILTON diz que está 
mandando 50 pacotes de compressa agora e que, na próxima lista, o pedido deve constar 100. DIVINO diz que é gaze que são 
50 pacotes. MILTON diz que é a mesma coisa: compressa de gaze para fazer curativo e que campo operatório são quatro 
pacotes. MILTON diz que vai mandar esse vale, porém DIVINO não pode deixar esse vale chegar na mão da LUCIENE. MILTON 
pede a DIVINO para prometer que, na próxima lista, vai pôr esses "trem", pois ele vai faturar coisa para abater isso aí que não 
vai. DIVINO diz que, depois, eles fazem o arranjo lá. MILTON fala para DIVINO ficar "veiaco" na hora de conferir, senão as 
meninas vão dizer que aquilo não foi e até explicar que aquilo se refere a um vale, ele (ROMÁRIO ?) vai encher o saco de 
MILTON e este não faz mais nada. DIVINO pede para MILTON faturar na lista da Farmácia do Cidadão que ele (DIVINO) e o 
CEBOLA resolvem isso. MILTON concorda. DIVINO fala para colocar um bilhete. MILTON fala para mandar buscar. DIVINO diz que 
o motorista vai buscar às 15 horas. 
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MILTON MACHADO MAIA

COMENTÁRIO:

6284293577 26/03/2013 11:53:44 26/03/2013 11:54:35

        0 00:00:51 6284130015 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON cobra de HNI os preços de Araguapaz que JOEL f icou de informá-lo. HNI diz que irá informá-lo dentro de pouco tempo.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284293577 26/03/2013 11:56:20 26/03/2013 11:56:40

        0 00:00:20 6284130015 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI informa MILTON que já mandou(preços de Araguapaz?) no email deste, MILTON diz não ter recebido ainda. HNI pede para 
MILTON aguardar um pouco.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284293577 26/03/2013 12:27:20 26/03/2013 12:30:08

        0 00:02:48 6233487657 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MARIA JOSÉ liga para MILTON e diz que precisa da assinatura deste no contrato para fazer o pagamento das notas. MILTON 
pergunta se precisa disso. MARIA diz que o menino do (depto) contábil disse que só tem como pagar se o contrato estiver 
empenhado. MILTON diz que já pagaram nota desse contrato daquela outra vez.  MARIA diz que sabe disso e pergunta quanto 
que já pagaram para ele. MILTON diz que acha que daquela outra vez parece que foi oitenta ou setenta mil. MARIA diz que este 
contrato foi feito com cento e cinquenta e nove mil e já gastou mais do isso. MILTON diz que o Jurídico vai fazer um aditivo. 
MARIA pergunta com quem MILTON falou. ALVO diz que falou com o TOMÁS (advogado) e com o rapaz da licitação. MARIA 
pergunta se é o VILDENAN. MILTON confirma e diz que o TOMÁS já está providenciando. MILTON fala que não vai ter perigo não, 
pois explicou tudo direitinho: que MARIA precisava e que já tinha estourado o valor. MILTON fala que TOMÁS disse que podia 
faturar, pois ele faria um aditivo. MARIA pergunta o que fazer para MILTON assinar o contrato. MILTON fala para ELA mandar a 
ambulância levar o contrato, assim ele assina e devolve. MARIA diz que tem uma ambulância saindo agora e vai pedir para levar 
o contrato, porém MILTON tem que ir ao encontro do motorista para assinar. Salienta que precisa do contrato assinado amanhã. 
MILTON fala para MARIA mandar o contrato da PROHOSPITAL e da IDEAL HOSPITALAR. MARIA diz que vai mandar os dois e 
reitera que MILTON deve encontrar o motorista. MILTON pede a MARIA para mandar a via dele já assinada. MARIA explica que o 
JOÃO ainda não assinou e, por isso, não tem como mandar a via assinada. MARIA pede a MILTON para assinar todas as vias e 
mandar e, quando o JOÃO assinar, ela encaminha a via de MILTON. MILTON fala para MARIA dizer ao JOÃO que não precisa 
esperar para assinar, porque a data é retroativa. Pede para ELA falar para o Jurídico que não tem nada a ver pagar com as 
assinaturas.

COMENTÁRIO:

6284293577 26/03/2013 13:18:18 26/03/2013 13:19:02

        0 00:00:44 6284130015 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON fala para VALTINHO pedir o JOEL para tirar do PDF e colocar no excel, pois não dá conta de copiar e colar.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284293577 26/03/2013 13:41:09 26/03/2013 13:42:03

        0 00:00:54 6285717665 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON pergunta se HNI já ajeitou os negócios de Indiara. HNI diz que sim, que já vai separar. MILTON fala que o rapaz está lá e 
já está querendo levar, que eles estão precisando. MILTONA fala para HNI faturar o que ele tem e depois organiza o resto.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284293577 26/03/2013 13:52:23 26/03/2013 13:53:55

        0 00:01:32 6285717665 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pede para HNI olhar se este tem morfina de 10 mg com 50 comprimidos. HNI diz que só tem injetável. Ligação f ica ruim e 
HNI f ica de ligar na JMédica.

COMENTÁRIO:

6292864351 26/03/2013 14:29:46 26/03/2013 14:30:41

        0 00:00:55 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

EDILBERTO liga para MILTON e diz que o ZÉ CARLOS está na empresa. MILTON diz que não pode atendê-lo, pois está mexendo 
com os vales. EDILBERTO pede a MILTON só para avisar que ele está chegando. EDILBERTO diz que vai dar o choque, que quer 
o dinheiro dele de volta. 
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MILTON MACHADO MAIA

COMENTÁRIO:

6284293577 26/03/2013 14:55:11 26/03/2013 14:57:49

        0 00:02:38 6481223024 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MILTON liga para UILMER e diz que a DILA não passou o email até agora. UILMER diz que a DILA foi para ACREÚNA, pois ela 
também trabalha lá. MILTON fala que se deixar para a última hora, vai virar uma bagunça, o "trem" não vai dar certo. UILMER diz 
que, por causa, dessa licitação de remédios o BAIANO decretou feriado de amanhã até segunda para o pessoal não pegar 
edital. MILTON explica que ELA teria que já estar passando para que ELE possa ir adiantando, pois assim não f ica sufocado de 
última hora. MILTON. MILTON reclama que ELA está enrolando e pede a UILMER para verif icar e, depois dar um retorno. UILMER 
pergunta se os negócios que MILTON queria eram aqueles que ele mandou. MILTON confirma. UILMER pergunta se é porque 
aquilo lá MILTON vai precisar em outra cidade. MILTON diz que sim. UILMER diz que vai tentar falar com a DILA e pergunta se 
MILTON quer só o edital. MILTON diz que precisa do edital com data, tudo certinho, pois vai pegar o edital e fazer a proposta dele 
em cima do edital. 

COMENTÁRIO:

6284293577 26/03/2013 15:04:36 26/03/2013 15:08:53

        0 00:04:17 6284973260 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: Mulher liga para confirmar com Milton o endereço deste nas imediações do Bairro Feliz. Murilo dirige o carro. Milton está na Rua X 
(perto do Palácio do Pão)...

COMENTÁRIO:

6284293577 26/03/2013 15:58:50 26/03/2013 16:01:18

        0 00:02:28 6285523171 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RUBENS (quem MILTON diz ser secretário de saúde de MATRICHÃ) pergunta MILTON se este conseguiu retornar. MILTON diz 
estar fazendo, quando terminar irá lhe mandar. RUBENS pergunta se amanhã ele consegue mandar. MILTON diz que sim. MILTON 
diz estar com a secretaria de saúde de URUANA, a qual quando o procura é porque o trem está bem enrolado. MILTON dá uma 
gargalhada. RUBENS diz a MILTON que o menino irá chegar amanhã e irá ver a questão do dinheiro, o que poderá ser pago. 
MILTON pede para pagá-lo. RUBENS pede para MILTON passar essa semana para ele (não diz o que) pois o menino estará indo 
lá essa semana e, ele repassará ao menino. MILTON diz para RUBENS falar para o DANIEL ligar para ele, antes de qualquer 
coisa, não deixar publicar sem ele conversar com o prefeito para verif icar como será feito, porque senão irá virar uma bagunça 
e, depois não irão saber o que fazer. RUBENS diz que quando MILTON lhe entregar, ele irá conversar com DANIEL e entregar 
para o camarada (não diz quem). MILTON diz para RUBENS ligar para ele (DANIEL), e dizer ao mesmo para ir na empresa de 
MILTON para definir.

COMENTÁRIO:

6284293577 26/03/2013 16:23:16 26/03/2013 16:26:13

        0 00:02:57 6286050855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

JÚNIOR ( NELSON  FIDELIS ) liga para MILTON e pergunta pela ritalina. MILTON diz que as meninas, a secretária e a "menina", 
acabaram se sair de lá, porém elas não o avisaram antes para ele comprar. HNI reclama, dizendo que havia avisado a elas. 
MILTON diz que esse medicamento é "altíssimo controlado", mas que vai ajeitar. Diz que elas falaram que precisa arrumar seis 
caixas que estão na receita, pois o medicamento é de uso contínuo. JÚNIOR diz que lá o total são quase cinquenta caixas de 
receita que elas têm. MILTON pergunta a quantidade de caixas que JÚNIOR vai precisar. JÚNIOR diz que são seis caixas por 
mês. MILTON diz que vai ajeitar o mais rápido e que liga para mandar buscar. MILTON repete que elas não falaram nada para ele. 
MILTON pede a JÚNIOR para conversar com o "nosso amigo PAULÃO" para que, antes de este publicar qualquer coisa, é para 
ligar para ele, MILTON, para este ir até lá e dar uma olhada no edital. JÚNIOR pergunta se é no do medicamento. MILTON diz que é 
no do medicamento e no do material. Frisa que não é para deixar publicar nada, antes de ele olhar, senão, depois, vai dar a maior 
dor de cabeça para eles. JÚNIOR responde: "Pode deixar". 

COMENTÁRIO:

6284293577 26/03/2013 16:36:33 26/03/2013 16:38:35

        0 00:02:02 6284340811 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

HNI (Motorista de Mozarlândia) liga para MILTON e diz que está com o contrato para este assinar. MILTON pergunta se HNI já está 
em Goiânia. HNI diz que sim e pergunta se MILTON conhece o Hospital Santa Catarina e explica o localização: pegar a rua 4, no 
sentido ao Centro de Convenções, depois que cruzar a Goiás, fica na segunda rua à direita. MILTON diz que o menino vai lá de 
moto e para HNI entregar o contrato. 
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MILTON MACHADO MAIA

COMENTÁRIO:

6292864351 26/03/2013 17:19:26 26/03/2013 17:21:07

        0 00:01:41 6292211917 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: 1m0s - SINOMAR avisa MILTON que o pessoal de Cromínia está lá e, pergunta se tem mercadoria para eles, MILTON diz não ter, 
eles não decidiram, não ligaram para ele, o preço foi passado para lá e, não ouve. SINOMAR diz que tem um cara numa 
ambulância lá com uma lista enorme. MILTON diz que eles podem voltar para trás, não adianta precipitar.  

COMENTÁRIO:

6292864351 26/03/2013 17:34:35 26/03/2013 17:37:12

        0 00:02:37 6292211917 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

SINOMAR liga para MILTON e pergunta se a mulher ligou para este. MILTON diz que ELA deu um toque, mas ele está sem crédito. 
SINOMAR diz que ELA quer falar com ele. MILTON pergunta quem é a mulher. SINOMAR responde que é a IVONE, que ELA falou 
que MILTON disse que o "trem" estava pronto. MILTON diz que IVONE é mentirosa. SINOMAR diz que o cara que falou, que este 
estava conversando com ela. MILTON pergunta quem falou, se foi IVONE ou se foi o cara. SINOMAR diz que o cara ligou para 
IVONE e ELA falou desse jeito para o rapaz aqui. ELA disse que ia ligar para o MILTON e retornava a ligação. MILTON diz que é 
para falar que IVONE não ligou para ele, que ELA só deu um toque e ele viu que era de uma prefeitura. MILTON fala para 
SINOMAR pedir o cara para ligar para ELA, para esta retornar. SINOMAR pergunta se lá tem que rubricar. MILTON diz que é para 
SINOMAR rubricar na da PROHOSPITAL e pedir ao ALANO para rubricar na da IDEAL. MILTON diz que na última folha do contrato 
tem o nome da PROHOSPITAL, então é para SINOMAR assinar em cima do nome e rubricar cada página. MILTON pede a 
SINOMAR para ensinar o ALANO a fazer do mesmo jeito no contrato da IDEAL. MILTON diz que ALANO faz rubrica para ele. 

COMENTÁRIO:

6292864351 26/03/2013 17:43:37 26/03/2013 17:48:56

        0 00:05:19 6291471300 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO: 

MILTON x ALANO:
ALANO liga para MILTON e diz que o SINOMAR levou uns papéis para ele assinar, mas soube explicar onde é para assinar. 
MILTON explica que é para rubricar cada folha e, na última folha, de cada contrato tem o nome da IDEAL HOPSPITALAR, então é 
para assinar. 

MILTON x SINOMAR: 
SINOMAR conversa com MILTON e diz que o contrato está no nome do DOMINGOS. MILTON diz que é para SINOMAR verif icar se 
tem o nome da IDEAL na última página do contrato. SINOMAR diz que tem, que tem o certif icado de regularidade do FGTS. MILTON 
diz que é para assinar em cima do nome da IDEAL e rubricar as outras páginas. SINOMAR pergunta se é para fazer isso no outro 
contrato. MILTON diz que SINOMAR não está entendendo: diz que são dois contrato em três vias cada, sendo um da IDEAL e o 
outro da PROHOSPITAL. SINOMAR diz para MILTON esquecer o da PROHOSPITAL, pois é o BETINHO quem vai fazer. SINOMAR 
diz que está se referindo só ao da IDEAL, que é um contrato de prestação de serviços e que, na última folha deste, está o 
DOMINGOS DEMOLINO DA SILVA. MILTON diz que é para fazer uma rubrica em cima do nome do DOMINGOS. SINOMAR pergunta 
se põe alguma coisa em testemunha. MILTON diz que não. SINOMAR pergunta se é para assinar no contrato e no cadastro. 
MILTON confirma e diz que é para fazer a mesma rubrica. 

COMENTÁRIO:

6292864351 26/03/2013 17:55:54 26/03/2013 17:56:37

        0 00:00:43 6291471300 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: SINOMAR liga para MILTON e pergunta se este falou com a mulher de CROMÍNIA. MILTON diz que não. SINOMAR diz que ELA 
falou para o rapaz esperar, porque o pessoal estava arrumando a mercadoria. SINOMAR diz que pediu ao rapaz para ligar para 
ela. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292864351 26/03/2013 18:00:31 26/03/2013 18:08:58

        0 00:08:27 6434191487 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MILTON liga para IVONE e esta diz que o menino falou que o remédio não está preparado. MILTON diz que passou, no email dela, 
para ELA ver se o MARQUINHOS autorizava, porque este ficou de ver o valor para saber se autorizava. IVONE diz que não 
estava lá, que estava em Morrinhos. MILTON diz que passou, naquele mesmo email, os orçamentos com os valores, pois o 
MARQUINHOS ficou de olhar e ver com ELA se iria liberar ou não, então ELE (ALVO) está esperando a liberação. IVONE diz que 
não sabia. MILTON fala que não libera nada sem a ordem deles. IVONE pergunta qual o valor. MILTON responde que está no email 
dela e que ele desmembrou medicamento, material e Farmácia Básica para ela ver como f icou, pois o MARQUINHOS falou que 
quer saber do (falha na ligação). - Trecho da ligação com muitos ruídos - MILTON diz que o MARQUINHOS quer saber o valor. 
IVONE diz que está abrindo o email agora. IVONE diz que o de HOSPITAL precisa hoje. MILTON diz que o MARQUINHOS falou que 
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não é para liberar sem ele saber o valor que está dando. MILTON diz que parece que deu três mil os medicamentos, quatro mil o 
material e quatro mil a Farmácia Básica. MILTON esclarece com ela sobre pedido de oito caixa de amoxilina. Explica que cada 
caixa tem 50 frascos de amoxilina e que na cotação ele orçou seis caixas de amoxilina. MILTON pede a ELA para analisar essas 
quantidades. IVONE diz que não tem tempo para isso, porque há demanda no hospital, tem paciente interno e ela está pegando 
remédio em Pontalina. MILTON justif ica dizendo que a culpa não é dele. IVONE reclama por MILTON não ter ligado e avisado a ela. 
IVONE diz que se soubesse disso, teria comprado fora. MILTON diz que depende da liberação dela e de MARQUINHOS. IVONE 
diz que o da Farmácia Básica pode esperar, mas o do Hospital não tem como esperar. MILTON diz que é só ELA dizer que o 
MARQUINHOS autorizou que ele libera o medicamento. IVONE pede para MILTON liberar o do Hospital, que depois ela compra o 
da Farmácia Básica. IVONE verif ica os pedidos e diz que MILTON pode mandar o material do Hospital e pede para trocar o soro, 
colocar 05 f isiológico e 05 glicosado.

COMENTÁRIO:

6284293577 26/03/2013 18:08:52 26/03/2013 18:13:29

        0 00:04:37 62320255616 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON fala para LEANDRO falar para os meninos aguentarem mais um pouco. LEANDRO fala que só está ele e o menino lá, que 
o outro vai levar o documento, que se o trem for grande. MILTON diz que não é grande e pede para LEANDRO falar com 
JACIARA e explicar que é para ela puxar Aloândia, que no sistema tem 3 orçamentos. BETINHO passa a falar e pergunta a 
MILTON sobre o trem de Mozarlândia. MILTON fala que é só a rubrica. MILTON diz a BETINHO para ir em sua (mãe?) e dizer que 
tem no sistema um orçamento de Aloândia, que é para ela tirar o vale do medicamento e do material hospitalar. BETINHO tenta 
transferir ligação para JACIARA. MILTON fala a JACIARA que a secretária de Aloândia ligou autorizando o pedido, que a 
ambulância está lá, que só tinha feito o orçamento, que é para JACIARA entrar na chave de Aloândia, que tem 3 orçamentos, um 
do medicamento e outro dos materiais hospitalares, que a farmácia básica não vai. JACIARA fala que sabe que eles cancelaram 
uns pedidos lá (ela diz que SINOMAR esteve na empresa e devolveu vales de pedidos cancelados). MILTON fala que isso não 
tem nada a ver. MILTON diz que se enganou, que na verdade é de Cromínia. MILTON fala que é para mandar o medicamento e os 
materiais hospitalares, que é para JACIARA mudar a quantidade de soros, que é 5 glicosado e 5 f isiológico, que é para mandar 
no vale que até amanhã é para faturar a nota.

COMENTÁRIO:

6284293577 26/03/2013 18:35:31 26/03/2013 18:36:18

        0 00:00:47 6284317892 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI (identif ica-se como o rapaz dos documentos) liga para MILTON e diz que está no Posto T-2, em frente ao Tucunaré na 
Chapa. MILTON diz que o rapaz já está chegando lá. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6299179668 27/03/2013 08:02:46 27/03/2013 08:06:13

        0 00:03:27 6230926569 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

ELIANE liga para MILTON, diz que enviou um email para este na segunda-feira e pergunta se ele viu. MILTON diz que está 
responde este email dela agora cedo. Informa que quanto aos kits oncallcluse (?), quando fechar o pedido, envia mais uns dez 
aparelhos para ela. MILTON pergunta se ELA sabe informá-lo acerca dos pagamentos daquelas primeiras compras. ELIANE diz 
que MILTON não emitiu nota. ELE diz que emitiu, que já faz tempo e que enviou essas notas para o email dela. ELIANE reclama 
que não consegue falar com MILTON. ESTE informa o telefone da empresa: (62) 3202-5616. MILTON diz que essa nota venceu 
ontem e o pessoal do financeiro cobrou um posicionamento sobre o pagamento do pessoal de Piranhas. MILTON diz que vai 
reenviar as notas. 

COMENTÁRIO:

6292864351 27/03/2013 08:57:20 27/03/2013 08:58:04

        0 00:00:44 6233801305 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

DANIEL, de Araguapaz, liga para MILTON e pergunta se o FAUSTO passou para este emitir as notas. MILTON confirma e diz que, 
amanhã, já está no email de DANIEL. DANIEL diz que as notas têm que ter a data de hoje e amanhã. MILTON diz que pode f icar 
tranquilo.

COMENTÁRIO:

6232772292 27/03/2013 12:57:50 27/03/2013 13:59:25

        0 01:01:35 6221344241 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CLÁUDIA conversa com seu pai sobre assunto pessoal.  CLÁUDIA pega o número do telefone para falar com seu pai: 9194-
7820. Falam sobre AMANDINHA. Falam sobre cerimônia de casamento de seu pai que não deu certo. Falam sobre onde pai de 
CLÁUDIA vai morar, sobre aquisição de móveis. Falam sobre o que pai de CLÁUDIA anda fazendo. Falam sobre reforma da casa 
de pai de CLÁUDIA, sobre o cômodo estar alugado. CLÁUDIA comenta com seu pai que desmancharam a sociedade com 
VANDERLEI, que este estava roubando, que já tinha era tempo. Que o MILTON mal ia lá na empresa por causa desse negócio 
das prefeituras, que ele só f ica viajando. Que quem percebeu foi o LUCAS do CLEITON, que viu o VANDERLEI na porta do 
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depósito pegando mercadorias, que o VANDERLEI não viu o LUCAS e este percebeu que ele estava pegando agulhas. Que no 
outro dia LUCAS perguntou a FERNANDA se tinham vendido agulhas e esta disse não. Que o LUCAS falou que tinha visto o 
VANDERLEI pegando muitas agulhas por vota de sete horas quando foi embora. Que FERNANDA e LUCAS foram confirmar se 
tinham vendido agulhas e perceberam algo errado, quando então FERNANDA ligou para o MILTON e este disse que não havia 
vendido as agulhas. Que o MILTON ligou para o VANDERLEI e este negou que tinha pegado as agulhas, mas depois disse que 
tinha pegado elas emprestado, que tinha passado para o ANDERSON, da peixaria.  Que o MILTON foi ver com o ANDERSON e o 
apertou, este disse que não sabia das agulhas. Que o VANDERLEI foi em sua casa e o MILTON perguntou quantas agulhas ele 
tinha pegado. Que VANDERLEI disse duas mil. MILTON perguntou para onde VANDERELEI levou as agulhas, mas este não falou. 
Que desfizeram a sociedade, que somaram tudo (móveis, mercadorias, aluguel, furgão ...), que dividiram tudo, que deu quase um 
milhão e meio, que foi um milhão quatrocentos e pouco. Que dividiram, que deu quinhentos mil e pouco para cada. Que depois a 
RÔNIA falou que o VANDERLEI chegou lá chorando e disse que o MILTON chegou lá na empresa exaltado e quis desmanchar a 
sociedade. Que o VANDERLEI já foi logo falando que queria f icar com a empresa, que a empresa estava em seu nome e em 
nome da RÔNIA, que não tinha o nome do MILTON e da CLÁUDIA. Que MILTON aceitou dessa forma. Que a RÔNIA ligou para 
MILTON a f im de saber, que aquela disse que estava desconfiada de VANDERLEI, que todo dia ele estava chegando em casa 
com mercadoria, que estava recebendo pessoas lá, que isso já estava acontecendo há muito tempo. CLÁUDIA comenta que os 
meninos não faziam o controle exato diário. Que o VANDERLEI pagou o que roubou. Que a RÔNIA pediu perdão por VANDERLEI. 
Que o MILTON ficou muito chateado. Que MILTON vai montar outra empresa e vai acabar com o VANDERLEI, que os clientes foi 
MILTON que levou. Que o recebimento do pagamento foi 80 mil na hora, que pegou mais 30 cheques de 30 mil e dois de 10 mil, 
que vai receber dois por mês, 60 mil. Que os meninos ficaram chateados e estão pedindo conta. Que a RÔNIA liga para o MILTON 
pedindo ele para voltar para a empresa, pois o VANDERLEI não dá conta de administrar, que o MILTON não quer. CLÁUDIA 
comenta que o MILTON comprou uma S-10 nova com o dinheiro. CLÁUDIA fala que a empresa estava indo muito bem, que se não 
fosse o VANDERLEI ter feito isso. CLÁUDIA comenta que o rancho f icou só para eles. CLÁUDIA fala que o seu carro não coube 
na garagem com a S-10 junto, que está usando a garagem do "DÓ". Pai de CLÁUDIA pergunta se o EDILBERTO não quer montar 
sociedade com o MILTON. CLÁUDIA fala que o EDILBERTO quer, que este tem duas empresas, que é a Proremédio e a JMédica, 
que o MILTON ficava viajando em nome da JMécia para as licitações, que agora MILTON não está viajando, pois o EDILBERTO 
não paga os impostos e aí estão pegando no pé, que os documentos da JMédica estão barrados, que aí o EDILBERTO abriu essa 
Prohospital, que é para usar os documentos desta para fazer licitação, que na Prohospital não tem nada, que é só a casa e o 
nome, que o EDILBERTO propôs sociedade com o MILTON na Prohospital, que aí colocava o nome de MILTON nos papéis, que aí 
tirava do nome de EDILBERTO, pois o nome deste está sujo, que aí o MILTON iria fazer as licitações. Que o EDILBERTO falou para 
o MILTON levar os meninos da Ideal para trabalhar lá. CLÁUDIA diz que falou para o MILTON não mexer com isso, pois o 
EDILBERTO é enrolado. Que o EDILBERTO nem paga o que deve para MILTON. Que o MILTON mostrou a camionete para o 
EDILBERTO e disse que comprou fiado, que era para EDILBERTO fazer os pagamentos corretamente que ele tinha de pagar a 
camionete. CLÁUDIA fala que o MILTON comprou a camionete à vista. CLÁUDIA conversa com seu pai sobre assunto pessoal. 
CLÁUDIA comenta que ganhou um vaca do MILTON e que este está pensando de comprar um boi. CLÁUDIA conversa sobre os 
f ilhos de ELSON e comenta que um deles se envolveu com tráf ico de drogas, que agora ele tem dif iculdade de conseguir 
emprego. Falam sobre chuva, sobre documentos da moto do pai de CLÁUDIA.  Esta convida seu pai para passear no rancho. 
Falam sobre estado de saúde do cachorro "faísca". CLÁUDIA fala que o VALTINHO quer vender a espingarda para MILTON, que 
este levou a espingarda para testar, que ele está pedindo R$ 600,00. Que o MILTON quer ter uma arma lá na roça, pois o TIAGO 
fica sozinho. CLÁUDIA comenta que o TIAGO já mexeu com droga, mas que o MILTON disse que não tem perigo, que o TIAGO 
não mexe mais com isso.  Falam sobre estado de saúde de VALTINHO e sobre falecimento de alguém. Conversam sobre cirurgia 
de Dona NEUSA e sobre saúde de AGENOR. CLÁUDIA e seu pai lamentam pelos meninos acerca do desfazimento da sociedade 
com o VANDERLEI. Falam sobre assunto pessoal.

COMENTÁRIO:

6284293577 27/03/2013 14:16:11 27/03/2013 14:17:55

        0 00:01:44 6481194286 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

LUCAS, de Indiara, liga para MILTON e pergunta o que o SERGINHO pegou com ele ontem. MILTON informa que ele pegou 
paracetamol. LUCAS diz que precisa de garrafão de água para autoclave. MILTON diz que SERGINHO pegou água destilada de 
mil. LUCAS diz que essa água não é para autoclave. MILTON diz que só tinha essa. LUCAS pergunta se essa água serve para 
lavar material de autoclave odontológico. MILTON confirma. LUCAS diz que só conhece com garrafão de cinco litros. MILTON diz 
que é só colocar cinco litros dela que dá. MILTON afirma que essa água bidestilada serve para o autoclave. LUCAS pergunta 
quantas garrafas foram. MILTON diz que foram quatro caixas. 

COMENTÁRIO:

6284293577 27/03/2013 15:52:49 27/03/2013 16:01:22

        0 00:08:33 6296316265 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

ANDERSON (da REQMED) liga para MILTON e pergunta pelo VANDERLEI. MILTON diz que ele está na IDEAL. ANDERSON 
pergunta onde f ica a IDEAL. MILTON informa que f ica na Vila Rosa e explica: na avenida do SESC Faiçalville em direção a 
avenida Rio Verde, antes de chegar nesta uns duzentos metros, à esquerda, f ica em frente àquele negócio da Borges Landeiro 
que vai lançar um prédio. ANDERSON pergunta a MILTON se, na semana que vem, eles vão a Indiara. MILTON diz para 
ANDERSON deixar quieto e afirma que está falando sério, pois não quer chegar lá na hora e falar para ANDERSON que não tem 
jeito. MILTON diz que lá está tão difícil que não jeito de virar nada para ANDERSON. ANDERSON diz que conversou com 
RODRIGO e falou que ele,  ANDERSON, e MILTON iam sentar juntos e que se isso não ocorrer, RODRIGO vai mandá-lo embora. 
MILTON explica que, lá na hora, é tanta coisa. ANDERSON diz que MILTON vai dar pedaço para os outros, que não tem como não 
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dar, porque não tem como MILTON levar cem por cento. MILTON diz que é complicado. ANDERSON diz que é melhor MILTON levá-
lo e dar uma beirada para ele. MILTON diz que, na semana que vem, é para ANDERSON tentar pegar o edital em Indiara e ligar 
para ele. MILTON o alerta dizendo que não vai prometer muita coisa. ANDERSON fala que teve uma conversa com o homem, no 
começo do ano, e disse que ele e MILTON iriam andar juntos, que onde fosse deles, ele iria dar um pedaço e onde fosse do 
MILTON, este também iria ceder. ANDERSON diz que, agora, f ica difícil para ele chegar lá e dizer que MILTON falou para ele não 
participar de Indiara, desse jeito, ele vai ser mandado embora. MILTON fala que até agora nem ANDERSON nem RODRIGO ligou 
para ele e o chamou para ir participar juntos, diz que ninguém o chamou para lugar nenhum. MILTON diz que, na verdade, essa 
parceria ainda não aconteceu. MILTON diz que teve dois, que ele não participou, e que agora é que ele vai participar. ANDERSON 
diz que fez um compromisso com VANDERLEI e está indo lá para conversar com ele sobre isso. MILTON diz que precisa 
conversar a respeito do VANDERLEI. MILTON diz que eles desfizeram a sociedade, porque VANDERLEI pisou na bola e fez uns 
"trem atrapalhados" e ele descobriu e não gostou. MILTON diz que está com medo de tomar um prejuízo. Diz que a FERNANDA 
vai abandonar o barco e que vai levá-la para trabalhar com ele. MILTON diz que pegou quatrocentos mil de cheque pré-datado. 
ANDERSON fala para MILTON colar no VANDERLEI, porque este não deslancha sozinho. ANDERSON diz que a negociação que 
fez com VANDERLEI, não foi por causa deste, mas sim por causa do MILTON. MILTON esclarece que ainda tem algumas 
parcerias com ele, porque tem que deixá-lo ganhar umas coisinhas até para ele, ALVO, receber. MILTON diz que não está na 
empresa mais, que não tem vínculo nenhum. MILTON diz para ANDERSON chegar na empresa e dar uma sondada em 
VANDERLEI, perguntando sobre ele, MILTON. ANDERSON diz que vai sondá-lo e o avisa. MILTON diz que estava indo bem, que 
estava ajeitado, que estava colocando para ganhar em tudo quanto é lugar os "trenzinho que ele tinha". Diz que só nos 
emergencial desses três meses, ele pôs para eles ganharem, nada, nada, uns quatrocentos mil.  MILTON diz que em um ano e 
meio de empresa, eles tinham oitocentos mil de estoque. MILTON diz que pegou cento e vinte mil em dinheiro e quatrocentos mil 
em cheque pré-datado. MILTON fala, em tom de brincadeira, para os dois abrirem uma empresa. 

COMENTÁRIO:

6292864351 27/03/2013 16:19:35 27/03/2013 16:23:16

        0 00:03:41 6233801558 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

CLÉSIA, de Araguapaz, liga para MILTON e diz que precisa de dipirona para passar o f inal de semana e tem um motorista que 
está em Goiânia, no Cerofi. MILTON diz que do Cerofi à JMÉDICA são uns sete minutos, então é para ele ir a JMÉDICA agora. 
MILTON pergunta a quantidade. ELA informa que precisa de quatro caixas. MILTON diz que vai deixar as dipironas prontas e só 
buscar. CLÉSIA informa que o motorista está acompanhando o pai em uma cirurgia, então pede a MILTON para mandar alguém 
deixar a dipirona lá para ele. MILTON diz que vai ligar na JMÉDICA e informar o pedido e depois ela liga e fala com SINOMAR para 
esse organizar a logística da entrega. CLÉSIA diz que vai pegar esse medicamento e isso vai ser deduzido mais para frente. 

COMENTÁRIO:

6284293577 27/03/2013 16:23:08 27/03/2013 16:25:39

        0 00:02:31 6285334557 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

JACIARA fala para MILTON que não está conseguindo entender as quantidades de Luziânia, que ele deu o preço, mas ela não 
sabe como põe a quantidade da diferença. JACIARA diz que não tem como saber a quantidade. MILTON fala para JACIARA 
sobre pedido da CLÉSIA, de Araguapaz, de quatro caixa de dipirona injetável.  MILTON pede para tirar um vale para ela e pedir ao 
SINOMAR para entregar para o motorista que está no Cerofi. JACIARA diz que não tem ninguém lá, que está todo mundo para a 
rua. JACIARA diz que vai fazer o vale e é para MILTON conversar com SINOMAR sobre a possibilidade de fazer esta entrega. 
JACIARA reclama das quantidades de Luziânia. MILTON diz que vai ligar em Luziânia e pedir para a menina mandar o email com 
as quantidades. 

COMENTÁRIO:

6284293577 27/03/2013 16:26:31 27/03/2013 16:28:08

        0 00:01:37 6139063617 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MILTON liga na Secretaria de Saúde (certamente de Luziânia) e diz que está tentando falar com a SIRLEI, mas não está 
conseguindo. Diz que precisa levar uma mercadoria urgente, pois não tem soro f isiológico no hospital, entretanto precisa do 
empenho que ela passou para JMÉDICA, do termo aditivo, no valor de cinquenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais. 
Explica que o fax que ela enviou está ilegível, não tem como entender nem os preços nem as quantidades, por isso pede para 
enviar para o email dele, o mais rápido possível, para emitir a nota f iscal. ADRIANA, que atende o telefone, diz que vai falar para 
ela. MILTON informa o celular dele: (62) 8429-3577.

COMENTÁRIO:

6284293577 27/03/2013 16:30:08 27/03/2013 16:32:10

        0 00:02:02 6285334557 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta se MILTON enviou a lista. MILTON fala que está terminando a lista, que tem uns trem de miligrama faltando lá, que 
está adequando, que HNI não precisa preocupar, que se HNI estiver precisando de alguma coisa ele manda pelos vales, que 
depois abate quando homologar o pregão. MILTON fala que viu uma lista de odontologia, laboratório e Raio-X. HNI fala que da 
odontologia é para o pregão, que a do laboratório e Raio-X era para hoje, que esqueceram de ligar para MILTON. Este diz que 
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estava achando que era para o pregão. HNI pergunta se amanhã eles abrem. MILTON diz que sim. HNI fala para MILTON 
organizar para amanhã. HNI fala que segunda vai colocar a do Raio-X, que aí só demora 30 dias para o pregão. MILTON fala que 
vai organizar. HNI diz que amanhã o menino passa para pegar.

COMENTÁRIO:

6284293577 27/03/2013 16:41:19 27/03/2013 16:45:09

        0 00:03:50 6139063616 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta a SIRLEI se ela passou em seu e-mail as ordens de compra, pergunta se ADRIANA deu o recado. SIRLEI diz 
que não. MILTON diz que aquela ordem dos pedidos de compra do termo aditivo dos medicamentos saiu ilegível no fax, que não 
consegue ver a quantidade e o valor, que não tem jeito de fazer a nota daquele jeito. MILTON pede SIRLEI para enviar em seu e-
mail. SIRLEI diz que vai ver, que acha que não vai f icar bom, porque ela está apagada. SIRLEI diz que vai tentar passar no e-mail. 
MILTON pede para SIRLEI ligar para ele no número 62-8429-3577 quando ela passar o e-mail. MILTON repassa os seguintes e-
mails: miltonjmedica@hotmail.com e alanojmedica@hotmail.com.

COMENTÁRIO:

6292864351 27/03/2013 16:46:46 27/03/2013 16:48:24

        0 00:01:38 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta pela quantidade a MILTON, que f icou de passar pelo e-mail e até agora não chegou. MILTON fala que já fez 
três telefonemas, que a pessoa de Luziânia f icou de passar o e-mail. EDILBERTO diz que o trem está parado só esperando. 
MILTON diz que a SIRLEI f icou de passar o e-mail. MILTON diz que passou o e-mail do ALANO, que é para EDILBERTO ligar para 
ele e passar o e-mail direto da JACIARA, para esta ver isso daí. MILTON repassa o telefone da SIRLEI: 61-3906-3616. MILTON diz 
que falou para ela que estava precisando da ordem de compra dos medicamentos, que saiu ilegível e pediu ela para mandar o e-
mail.

COMENTÁRIO:

6232772292 27/03/2013 17:09:29 27/03/2013 17:13:21

        0 00:03:52 6230933410 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta por DOMINGOS. POLIANA fala que ele está lá em baixo. MILTON pede para falar com FERNANDA. MILTON 
conversa com FERNANDA sobre o ANDERSON ter ido lá. MILTON diz que contou tudo para o ANDERSON, que ele foi lá resolver 
o negócio de Bela Vista. FERNANDA fala que o JOÃO também esteve lá. MILTON diz que JOÃO tinha ligado e contou tudo para 
ele também, que JOÃO ficou sem graça de ir lá (na Ideal). FERNANDA diz que ANDERSON conversou com ela só um pouco, que 
estão arrumando os negócios para mandar para Rialma e Rianápolis. MILTON pergunta se o LUCAS está lá. FERNANDA diz que 
ele está em Terezina de Goiás, que já está vindo embora, que foi participar de uma licitação. MILTON pergunta se vai comprar os 
trem amanhã. FERNANDA diz que sim e pergunta que horas. MILTON fala que vai depender deles ligarem. FERNANDA diz que já 
até avisou que vai sair mais cedo, que ainda não fez a lista. 

COMENTÁRIO:

6284293577 27/03/2013 17:13:42 27/03/2013 17:14:54

        0 00:01:12 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala para MILTON que até agora MNI não passou, que está ligando e só cai no fax, que só tem esse 3616 para falar 
com ela. MILTON diz que sim e fala para EDILBERTO pedir o ALANO para ver se não chegou no e-mail dele, pois tinha dado o e-
mail dele também. EDILBERTO diz que conversou com ela, que ela citou o e-mail de MILTON e ALANO. MILTON diz que vai tentar 
abrir o seu e-mail.

COMENTÁRIO:

6232772292 27/03/2013 17:25:30 27/03/2013 17:26:45

        0 00:01:15 SEM REGISTRO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO liga para MILTON e CLÁUDIA fala que o MILTON foi no DO olhar um e-mail.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6232772292 27/03/2013 17:37:26 27/03/2013 17:39:35

        0 00:02:09 SEM REGISTRO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: DO pergunta por MILTON e CLÁUDIA diz que este não está. MILTON chega e fala a DO que esteve na casa deste para olhar e-
mail em seu computador.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284293577 27/03/2013 17:50:54 27/03/2013 17:53:41

        0 00:02:47 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz que lá em Luziânia nem o papel que eles tem lá dá para entender. MILTON fala que o que eles têm dá para 
entender, que aquele empenho que foi passado para a SIRLEI não é o original, que o original f ica lá no almoxarifado com o 
menino. Que não teve como pegar o original, porque os meninos depois do almoço já não estavam trabalhando por causa do 
feriado. EDILBERTO diz que é muito complicado, pois estão mandando o vale para conferir a mercadoria lá, que se não levar 
esse negócio, como vão fazer para tirar a outra nota. MILTON fala que eles são honestos, que hoje estava em cima da hora, que 
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EDILBERTO pode ficar tranquilo, que na segunda tem o original na mão. 

COMENTÁRIO:

6232772292 27/03/2013 20:52:44 27/03/2013 20:53:54

        0 00:01:10 6232774040 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: Milton encomenda uma pizza e fornece o endereço: Av. VC-05, Qd-182, Lt-15, Vera Cruz II...

COMENTÁRIO:

6284293577 28/03/2013 08:08:09 28/03/2013 08:10:22

        0 00:02:13 6292211917 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JACIARA pergunta se MILTON está indo para a empresa. Este diz que sim. JACIARA fala que de Uruana MILTON colocou a 
menos, que deu uma diferença no valor de R$ 1.500,00 a mais, que MILTON errou as quantidades. MILTON fala para jogar  
"encefalotina". MILTON explica que tirou 3 chaves, uma da farmácia básica, uma do medicamento e outra do material. JACIARA 
pergunta se não tem nada para aproveitar dos vales. MILTON diz que não tem não, que a maioria é controlado. JACIARA 
pergunta se em Indiara MILTON fez o pedido e substituiu. MILTON fala que sim. MILTON fala para tirar "encefalotina" e 
"bromoprida", que estas têm muito para tirar.

COMENTÁRIO:

6284293577 28/03/2013 08:34:33 28/03/2013 08:37:04

        0 00:02:31 628453300 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: Milton (J Médica) conversa com HNI sobre a caminhonete que comprou. Milton pergunta se não tem serviço. Milton fala que tem 
um serviço para fazer de uma licitação que acontecerá em Indiara...

COMENTÁRIO:

6284293577 28/03/2013 08:38:06 28/03/2013 08:39:09

        0 00:01:03 6484267731 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: Ivone pergunta até que horas o Milton estará na J Médica. Milton pergunta a Ivone para quando ela precisará do remédio. Ivone 
esclarece que fará a fatura hoje e pega o remédio na semana próxima. Milton se compromete a não faturar antes do ok de Ivone. 
Ivone ligará mais tarde.

COMENTÁRIO:

6284293577 28/03/2013 08:41:43 28/03/2013 08:44:42

        0 00:02:59 6284114646 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: Milton pede à Polyana para falar com a Fernanda. Milton conversa com Fernanda sobre os meninos que deixam a luz do banheiro 
do estoque o tempo todo ligado. Lucas e Gilmar foram em Rialma e Rianápolis entregar medicamentos...

COMENTÁRIO:

6284293577 28/03/2013 09:00:06 28/03/2013 09:04:20

        0 00:04:14 6285523171 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: Milton conversa com Rubens sobre pedido/lista de medicamentos/mercadorias encaminhado via endereço eletrônico. Milton 
afirma que o acerto disso f icará para depois. Milton está preocupado com o pregão. Milton pede que Rubens converse com 
Daniel. Milton pede para ver o Edital antes da publicação. Milton pede que o responsável da licitação não libere o Edital para 
ninguém, somente para ele. Milton fala que tem uns dez pedidos para atender: Crominia, Jaupaci, Aloândia, o de Rubens, 
Corumbaíba, fora o que já foi de Luziânia, Mozarlândia. Milton pergunta se Rubens pagou um pouquinho daquilo lá...

COMENTÁRIO:

6284293577 28/03/2013 10:05:03 28/03/2013 10:10:26

        0 00:05:23 6284054872 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta TOMÁS se bateu o martelo em Corumbaíba. TOMÁS diz que f icou de levar documentação para eles, mas que já 
fechou valor. TOMÁS fala que o problema é que ele precisa de 3 para fazer o convite, que ele está com problema, que uma que 
ele tinha está com o documento (certidão positiva?), que está correndo atrás de outra, que é chato pedir para os outros. Que 
está tudo combinado, que esteve lá conversando com o ROMÁRIO e com ela, que fechou o valor, que é só levar a 
documentação, fechar o contrato e começar a trabalhar. MILTON pergunta se aquele trem do Carmo está com TOMÁS. Este fala 
que está com ele, que parece que a lista não está lá ainda, que a menina está querendo cotar e ninguém manda a cotação para 
ela, que MILTON precisa dar um suporte lá. MILTON diz que quer que TOMÁS vai lá para eles conversarem a respeito de Carmo e 
mais algumas coisas que eles precisam definir, que está levando uma pessoa para o ajudar, que aí vai melhorar. TOMÁS fala que 
a rapidez é fundamental, porque senão eles se sentem abandonados. MILTON fala que está muito sobrecarregado.  Combinam 
de encontrar na segunda à tarde. MILTON pergunta pela abertura de Carmo. TOMÁS fala que ainda não marcou, que marcou uns 
5 pregões lá, mas que não marcou esse, que está esperando o orçamento ficar pronto. MILTON diz que quer ver com TOMÁS o 
que precisa acrescentar naquele de Mozarlância para fazer o aditivo. TOMÁS diz que segunda eles conversam. TOMÁS 
pergunta se em Israelândia está rodando tudo bem. MILTON diz que está, que as vezes eles pedem coisa que não é de sua 
alçada, que estão querendo uns móveis, que o Secretário vai lá na segunda para conversar. Reafirmam o encontro de segunda. 
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COMENTÁRIO:

6299179668 28/03/2013 18:48:40 28/03/2013 19:06:21

        0 00:17:41 6298536881 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON conversa com LUCAS sobre este estar no rancho. LUCAS comenta que chegou lá em Rialma para entregar e a VÂNIA 
abriu os pacotes da cremer para conferir se tinha 12 unidades e só tinha 10 unidades, que ela estava com foto da embalagem no 
celular que o menino da RM passou para ela. MILTON pergunta se LUCAS não mandou biotextil. LUCAS fala que levou foi cremer, 
que depois que ele e o GILMAR entregaram, voltaram na porta do hospital e o caboclo da RM estava conversando com ela. 
MILTON fala  que se tivesse ido tinha chamado o prefeito e tinha mostrado que tinha substituído a biotextil, que a cremer é mais 
cara. LUCAS diz que o BARÃO estava em Ceres e este perguntou se LUCAS não quer montar parceria com eles (BARÃO e 
CLEBINHO). MILTON fala que eles não tem parceria. LUCAS explica que eles querem fazer da seguinte forma: igual a Goianésia, 
ninguém é dono do esquema, que o pregão é amanhã, que hoje à noite estariam lá em Ceres arrumando as planilhas, que 70 ou 
80% dos itens eles iriam entrar só eles três. MILTON comenta que Rubiataba estava combinado com ele, mas que o prefeito não 
depositou o cheque. LUCAS fala que o BARÃO falou que conversou com o prefeito de Rubiataba e ele disse que não quer saber 
de esquema, que ele quer é preço. Que o BARÃO propôs a parceria, que se LUCAS quisesse, eles já começariam em Rubiataba. 
Que Minaçu e Novo Horizonte é dele (BARÃO), que ele já vendeu 4 milhões naquele hospital. MILTON comenta que é do mandato 
passado. LUCAS fala que eles continuam entregando lá. MILTON comenta que o ANDERSON ligou e chamou MILTON para ver 
negócio de Indiara, que falou para ele que até hoje ANDERSON não chamou ele para lugar nenhum de ANDERSON, que ele disse 
que tudo que MILTON pede ele faz, cita o caso de Bela Vista, que falou que não era para MILTON deixá-lo fora de Indiara. LUCAS 
diz que falou para BARÃO que quer parceria para ganhar dinheiro, que este falou para LUCAS que pode "futricar" em Minaçu e 
Novo Horizonte. LUCAS fala que o dono  da "Biogene" (CLESMAIR?) ligou para BARÃO e conversou com este 10 minutos, 11 
horas da noite, que (CLEUSMAIR?) disse que tem 300 mil para receber da prefeitura de Minaçu. MILTON fala que o 
(CLEUSMAIR?) tinha esquema lá em Minaçu. LUCAS fala que (CLEUSMAIR?) perdeu o esquema, que agora lá é a "Stoque" e 
"Biomed". MILTON fala que é bom. LUCAS comenta que o BARÃO ligou para a mulher que faz os pagamentos e colocou no viva 
voz, que a mulher falou que a "Biogene" não tem mais nada lá, que nem receber o que eles tem para receber, vão receber. 
MILTON fala para LUCAS marcar com eles (BARÃO e CLEBINHO) em Goiânia semana que vem, que o CLEBINHO já está visando 
parceria com ele. MILTON comenta sobre Carmo do Rio Verde, que conversou com o advogado e este disse que publicou o edital 
e o único que vai ter acesso a ele é MILTON. MILTON fala que tem interesse. LUCAS diz que quer ganhar um pouquinho em cada 
pregão que for. MILTON diz que já tem essa parceria com LUCAS na Ideal. LUCAS comenta que falou para BARÃO e CLEBINHO 
que não tem prefeitura nenhuma, que as que tem é as que ele dá cobertura para o MILTON da JMédica, que deixou bem claro, 
que onde eles precisassem de cobertura ele estava a disposição. Que o BARÃO falou que eles não fazem nota, que precisa de 
parceiro para fazer nota, que por enquanto só tem o CLEBINHO. MILTON fala que semana que vem combina com eles, que ainda 
está quieto porque a sua documentação não está 100%, que semana que vem já pega o alvará de funcionamento, que sua 
documentação está 90%, que a licença do bombeiro e da vigilância sanitária já saiu, que o balanço patrimonial está na mão, que 
só está faltando a renovação da Anvisa, que a Prohospital tem a Anvisa, só falta a renovação. Que quando estiver tudo ok vai 
entrar na briga, que se já estivesse pronta, entraria na de Rialma, Rianápolis. Que agora saiu Carmo do Rio Verde e Indiara, que 
lá ninguém vai ter acesso ao edital.  Falam sobre encontrar para fazerem compras para a viagem.

COMENTÁRIO:

6299179668 28/03/2013 18:48:56 28/03/2013 19:06:21

        0 00:17:25 6298536881 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON conversa com LUCAS sobre este estar no rancho. LUCAS comenta que chegou lá em Rialma para entregar e a VÂNIA 
abriu os pacotes da cremer para conferir se tinha 12 unidades e só tinha 10 unidades, que ela estava com foto da embalagem no 
celular que o menino da RM passou para ela. MILTON pergunta se LUCAS não mandou biotextil. LUCAS fala que levou foi cremer, 
que depois que ele e o GILMAR entregaram, voltaram na porta do hospital e o caboclo da RM estava conversando com ela. 
MILTON fala  que se tivesse ido tinha chamado o prefeito e tinha mostrado que tinha substituído a biotextil, que a cremer é mais 
cara. LUCAS diz que o BARÃO estava em Ceres e este perguntou se LUCAS não quer montar parceria com eles (BARÃO e 
CLEBINHO). MILTON fala que eles não tem parceria. LUCAS explica que eles querem fazer da seguinte forma: igual a Goianésia, 
ninguém é dono do esquema, que o pregão é amanhã, que hoje à noite estariam lá em Ceres arrumando as planilhas, que 70 ou 
80% dos itens eles iriam entrar só eles três. MILTON comenta que Rubiataba estava combinado com ele, mas que o prefeito não 
depositou o cheque. LUCAS fala que o BARÃO falou que conversou com o prefeito de Rubiataba e ele disse que não quer saber 
de esquema, que ele quer é preço. Que o BARÃO propôs a parceria, que se LUCAS quisesse, eles já começariam em Rubiataba. 
Que Minaçu e Novo Horizonte é dele (BARÃO), que ele já vendeu 4 milhões naquele hospital. MILTON comenta que é do mandato 
passado. LUCAS fala que eles continuam entregando lá. MILTON comenta que o ANDERSON ligou e chamou MILTON para ver 
negócio de Indiara, que falou paa ele que até hoje ANDERSON não chamou ele para lugar nenhum de ANDERSON, que ele disse 
que tudo que MILTON pede ele faz, cita o caso de Bela Vista, que falou que não era para MILTON deixá-lo fora de Indiara. LUCAS 
diz que falou para BARÃO que quer parceria para ganhar dinheiro, que este falou para LUCAS que pode "futricar" em Minaçu e 
Novo Horizonte. LUCAS fala que o dono  da "Biogene" (CLESMAIR?) ligou para BARÃO e conversou com este 10 minutos, 11 
horas da noite, que (CLEUSMAIR?) disse que tem 300 mil para receber da prefeitura de Minaçu. MILTON fala que o 
(CLEUSMAIR?) tinha esquema lá em Minaçu. LUCAS fala que (CLEUSMAIR?) perdeu o esquema, que agora lá é a "Stoque" e 
"Biomed". MILTON fala que é bom. LUCAS comenta que o BARÃO ligou para a mulher que faz os pagamentos e colocou no viva 
voz, que a mulher falou que a "Biogene" não tem mais nada lá, que nem receber o que eles tem para receber, vão receber. 
MILTON fala para LUCAS marcar com eles (BARÃO e CLEBINHO) em Goiânia semana que vem, que o CLEBINHO já está visando 
parceria com ele. MILTON comenta sobre Carmo do Rio Verde, que conversou com o advogado e este disse que publicou o edital 
e o único que vai ter acesso a ele é MILTON. MILTON fala que tem interesse. LUCAS diz que quer ganhar um pouquinho em cada 
pregão que for. MILTON diz que já tem essa parceria com LUCAS na Ideal. LUCAS comenta que falou para BARÃO e CLEBINHO 
que não tem prefeitura nenhuma, que as que tem é as que ele dá cobertura para o MILTON da JMédica, que deixou bem claro, 
que onde eles precisassem de cobertura ele estava a disposição. Que o BARÃO falou que eles não fazem nota, que precisa de 
parceiro para fazer nota, que por enquanto só tem o CLEBINHO. MILTON fala que semana que vem combina com eles, que ainda 
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está quieto porque a sua documentação não está 100%, que semana que vem já pega o alvará de funcionamento, que sua 
documentação está 90%, que a licença do bombeiro e da vigilância sanitária já saiu, que o balanço patrimonial está na mão, que 
só está faltando a renovação da Anvisa, que a Prohospital tem a Anvisa, só falta a renovação. Que quando estiver tudo ok vai 
entrar na briga, que se já estivesse pronta, entraria na de Rialma, Rianápolis. Que agora saiu Carmo do Rio Verde e Indiara, que 
lá ninguém vai ter acesso ao edital.  Falam sobre encontrar para fazerem compras para a viagem.

COMENTÁRIO:

6284293577 01/04/2013 11:00:52 01/04/2013 11:03:18

        0 00:02:26 6481223024 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON fala que vez um teste no departamento de licitação hoje, sem saberem que era ele, que a ANDRÉIA está querendo 
passar o edital por e-mail. HNI diz que vai lá ver e confirmar para quem eles já passaram. MILTON diz que f icou de ligar para a 
menina e passar o seu e-mail para ela enviar o edital. Que ligou lá só para ver como estava a situação e está mais fácil do que 
ele imaginava, que f icou de ligar daqui há 15 minutinhos, que ela ia pegar com o rapaz para passar para MILTON. HNI diz que vai 
ver. MILTON fala para HNI pegar as informações, que precisa dessas informações. HNI fala que vai fazer um teste, que vai falar 
que não é para passar, que se passarem para MILTON é para ele avisar. MILTON diz que é para HNI falar que se alguém passou 
que vai dizer para o BAIANO mandar embora.  MILTON fala que vai insistir e fala para HNI.

COMENTÁRIO:

6285022798 01/04/2013 12:26:48 01/04/2013 12:28:48

        0 00:02:00 6284130015 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta se HNI viu o pregão lá de Indiara. HN diz que está vendo lá agora. MILTON fala para HNI organizar, que na sexta 
eles têm de ir lá, mas que na quinta  eles  têm que sentar para não deixar em cima da hora, que eles vão dif icultar lá, mas que 
eles vão levar 3 para não ter perigo. HNI f ica de dar um pulo na JMédica na quinta-feira. MILTON fala para HNI ir lá para eles 
definirem algumas coisas, que é para HNI levar a planilha. Que é para deixar tudo pronto e na sexta vão lá em um carro só. 
MILTON fala que passou outra planilha de Matrinchã, que é para HNI dar uma olhada, que se ele quiser mudar alguma coisa, que 
é para fazer e já retornar.

COMENTÁRIO:

6284293577 01/04/2013 12:56:21 01/04/2013 12:57:23

        0 00:01:02 6285717665 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta a "Dó" se ele tentou falar lá. "Dó" diz que tentou, que acha que não tem ninguém lá. "Dó" diz que vai f icar 
tentando. MILTON diz que é bom eles terem essa informação, que qualquer coisa cancelam se o trem estiver muito fraco. 

COMENTÁRIO:

6285022798 01/04/2013 13:13:18 01/04/2013 13:20:30

        0 00:07:12 6233801958 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CLÉSIA pede para  MILTON fazer orçamento de um aparelho de aerosol, otoscópio e sonar e lhe enviar por e-mail. MILTON 
oferece o aparelho de aerosol de 4 saídas, que a diferença de 2 saídas é muito pouca. MILTON fala que está precisando fazer 
um CRC, que vai participar de uma licitação e a prefeitura pediu um Certif icado de Registro Cadastral de qualquer órgão público. 
MILTON pergunta se CLÉSIA não tem algum modelo. CLÉSIA fala que não. MILTON pergunta se não tem como CLÉSIA fazer um 
para ele com o papel timbrado da prefeitura de Araguapaz. CLÉSIA fala para  MILTON ligar no 3380-1355 e pedir o RONAN para 
fazer. CLÉSIA pede para MILTON enviar por e-mail, que ela já vai fazer a solicitação com a autorização que MILTON passar, que 
é para MILTON passar o valor também, que vai pedir a MARGARETE para passar lá amanhã. CLÉSIA pergunta se MILTON tem de 
pronta entrega. MILTON diz que e tem o otoscópio e o aparelho de aerosol. Que o otoscópio completo está de R$ 300,00. CLÉSIA 
fala para MILTON tirar a nota que tem dinheiro na conta para pagar. CLÉSIA diz que está pensando de comprar a maca, o carro 
de transferência. MILTON  diz que vai organizar. CLÉSIA pede para tirar notas separadas. CLÉSIA diz que o aparelho de aerosol, 
o otoscópio e o sonar é para MILTON colocar como tensão básica, que tem o dinheiro para pagar, que o carro de transferência 
ela não tem o dinheiro, que está esperando dá um tempo para MILTON pedir. Este diz que depois de faturar dá uns 20 dias. 
MILTON comenta que tem de pedir um para Matrinchã também. MILTON comenta que vendeu 20 aparelhos de aerosol para 
Aragarças. CLÉSIA comenta que a Vigilância esteve lá e que precisa da maca.

COMENTÁRIO:

6284293577 01/04/2013 13:40:49 01/04/2013 13:42:29

        0 00:01:40 6285717665 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: "Dó" diz que não conseguiu pegar o trem lá (parece referir-se a um edital, o áudio está ruim e não se compreende a justificativa 
que "Dó" dá para MILTON). MILTON pergunta se "Dó" sentiu alguma dif iculdade. "Dó" diz que não. MILTON diz que amanhã vai 
tentar falar com alguém. Pergunta se "Dó" recebeu. "Dó" diz que sim.

COMENTÁRIO:

6284293577 01/04/2013 16:19:01 01/04/2013 16:20:09

        0 00:01:08 6285523171 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON fala a HNI que este não mandou pegar na quinta os reveladores. HNI diz que o menino perdeu o endereço. MILTON diz 
que está pronto, que é só mandar pegar. MILTON pergunta se HNI viu aquele negócio que ele f icou de ajudar nessa semana. HNI 
fala que vai olhar, que o menino chegou, que agorinha liga para MILTON, que vai ver lá. 
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COMENTÁRIO:

6284293577 01/04/2013 17:14:43 01/04/2013 17:16:02

        0 00:01:19 6496277199 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MOZIANE, do SAMU, fala a MILTON que já começou o mês, que é para MILTON mandar os valores dos seus produtos para o 
UILMER no e-mail, pois amanhã já quer falar com ele para pedir a liberação. MOZIANE pede para mandar a quantidade. MOZIANE 
pergunta se ela fez pedido de uma prancha. MILTON diz que sim. MOZIANE diz que não é a de madeira que ela quer, que é do 
material sintético.

COMENTÁRIO:

6284293577 02/04/2013 08:12:12 02/04/2013 08:16:02

        0 00:03:50 6286050855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: NELSON FIDELIS fala que está precisando de um favor de MILTON hoje. Que é para MILTON mandar o que a prefeitura já pagou e 
o que falta pagar hoje, que o PAULO vai viajar mais tarde. MILTON fala que o que está para pagar está no e-mail do GLIMAR, que 
passou ontem, que o e-mail  dele é soluplantas@bol, algo assim. MILTON diz que não conseguiu falar com NELSON e com a 
SIRLEI. NELSON  diz que o seu telefone estava normal. MILTON fala que passou o restante que Uruana está devendo, que agora 
não deve mais nada, que é o restante dos vales. NELSON  diz que precisa comprar medicamentos, que precisam organizar o 
edital. Que é para pedir o TOMÁS para fazer o edital dos medicamentos. MILTON diz que vai ter uma reunião com TOMÁS daqui a 
meia hora. NELSON  diz que eles podem fazer o edital. MILTON pede para NELSON  passar as listas que a CÁSSIA passou, que 
está passou para o PAULO o anexo, a lista do que vai precisar durante o ano. Que é para NELSON  passar em seu e-mail, que aí 
já vão colocar no edital. NELSON  diz que vai fazer isso agora. MILTON comenta que o que estão devendo para ele já está com 
todas as notas f iscais tiradas, com data de março, que está no e-mail do GILMAR. NELSON  pede para MILTON passar em seu e-
mail que ele providencia mais rápido para ele. MILTON fala que chegou a ritalina, mas que chegou de 20 e 30 mg. Que não 
recorda o que constava da receita. NELSON acha que é 10 mg. MILTON fala para NELSON  confirmar e ligar para ele. MILTON 
pede a lista que a CÁSSIA passou para o PAULO, que se tiver dif ícil falar com PAULO, é para HNI ligar para MILTON que este liga 
para CÁSSIA e ela manda direto para ele.

COMENTÁRIO:

6292864351 02/04/2013 15:51:53 02/04/2013 15:54:12

        0 00:02:19 6233486952 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

DIRCINHA (trabalha na Assistência Social de Mozarlândia com a LILINHA) liga para MILTON e pede a este para arrumar, com 
urgência, cinco latas de leite PedSure, sabor chocolate. MILTON confirma. ELA indaga se o NEILTON já pegou as coisas. MILTON 
diz que não sabe, pois está em Pontalina na casa de uma tia da esposa dele. MILTON diz que vai providenciar para amanhã e é 
para pedir para a ambulância buscar. ELA comenta sobre a urgência . MILTON pergunta por que ela não pediu antes. DIRCINHA 
diz que estava tentando não comprar o leite, porém não teve jeito. MILTON diz que vai providenciar. 

COMENTÁRIO:

6292864351 02/04/2013 15:55:45 02/04/2013 15:57:24

        0 00:01:39 6234961266 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

RENATO (ALVO chama-o de secretário) liga para MILTON e pergunta se o restante do medicamento está organizado, pois o 
pessoal vai passar lá para pegar. MILTON diz que não está e fala para pedir para pegar amanhã. RENATO pergunta se MILTON 
está na JMÉDICA. ALVO fala que está em Pontalina. RENATO diz que, amanhã, vai pedir a tia dele (de RENATO) para passar, por 
email, um pedido com mais quatro remédios, e pede a MILTON para incluir estes que, amanhã, manda buscar. MILTON fala com 
RENATO para pedir ao CÉSAR para não esquecer "daquele trem", pois ele ainda não passou nada. RENATO diz para MILTON 
ficar tranquilo. MILTON diz que CÉSAR ficou de ver a lista, organizá-la e passar para ele, porém, até agora, nada. RENATO diz 
que o problema é lá, pois estão terminando a lista do hospital e da Farmácia Básica para mandar para o CÉSAR. MILTON fala para 
RENATO pedir ao CÉSAR para este não se esquecer dele. RENATO diz que MILTON pode f icar tranquilo. 

COMENTÁRIO:

6292864351 02/04/2013 16:40:45 02/04/2013 16:42:24

        0 00:01:39 6499577747 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: KELI (farmacêutica de Indiara) fala para MILTON que o "diasepan" comprimido não foi. MILTON diz que está em Pontalina, que vai 
ver para ela amanhã, que se não tiver ido ele providencia e manda.  Que vai ligar para o UILMER para ver se tem ambulância lá 
amanhã. KELI diz que está precisando de uns 4 mil comprimidos, que é para pedir para entregar para a farmacêutica quando for 
entregar.

COMENTÁRIO:

6284293577 02/04/2013 16:46:39 02/04/2013 16:47:53

        0 00:01:14 6285523171 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON avisa a HNI (MILTON o chama de Secretário) que o carro de transferência chegou, que vai dar um prazo de 30 dias. HNI 
diz que o trem lá tá feio. HNI pede para MILTON retornar.
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TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284293577 02/04/2013 16:48:37 02/04/2013 16:52:10

        0 00:03:33 6285523171 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (MILTON o chama de Secretário) pergunta a MILTON sobre a "albumina". MILTON indaga quem está tomando isso. HNI diz que 
é uma mulher lá. MILTON pergunta se ela está nas últimas. HNI diz que sim. MILTON pergunta se HNI sabe quanto que é um 
frasquinho desse, que isso é para ressuscitar, que HNI pode imaginar quanto custa, que é em torno de R$ 230,00, que tem na 
empresa. HNI diz que tem de ajudar a mulher. HNI diz que vai pedir 2. MILTON diz para HNI pedir a ambulância para passar e 
pegar amanhã. 

COMENTÁRIO:

6292864351 02/04/2013 20:29:29 02/04/2013 20:34:26

        0 00:04:57 6692018620 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz que está em Pontalina e quer falar com EMERSON. MILTON pede EMERSON para explicar como está lá. EMERSON fala 
que tem que conversar com MILTON, mas que por telefone não dá. MILTON diz que tem um pregão na sexta-feira em Indiara, que 
se EMERSON quiser marcar, terça ele está dentro de Aragarças. EMERSON exclama que seja na terça. MILTON explica que lá 
tem medicamento que ele mandou para a ILCA, que EMERSON pode ir lá, que tem medicamento até o mês que vem. EMERSON diz 
que tem que ver algo com MILTON, que a DERIANE não está lá mais, que MILTON tem de ir lá para eles fazerem o pagamento. 
MILTON pergunta se para fazer os pagamentos ele precisa ir lá. EMERSON diz que depende, que os cara tá numa conta, depois 
quer que tira e põe em outra. MILTON diz que se eles quiserem fazer uma mudança, que é para falar que ele está em Goiânia, 
que ele faz essa mudança em Goiânia. EMERSON diz que eles não querem falar isso por telefone, que tem de ser tudo 
pessoalmente. MILTON fala que terça-feira vai a Aragarças, que é para EMERSON colocar o AURÉLIO e todo mundo para 
esperar. Que é para EMERSON confirmar com os caras. MILTON diz que conversou o  JÚLIO CÉSAR e este falou que ia ver se 
tinha entrado um repasse para eles fazerem o pagamento de MILTON. EMERSON diz que não sabe, que não está aguentando, 
que está pensando de pedir para sair. MILTON fala para EMERSON confirmar na quinta.

COMENTÁRIO:

6232772292 03/04/2013 10:15:46 03/04/2013 10:41:39

        0 00:25:53 3121271932 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CLÁUDIA conversa com sua irmã ROSA sobre assunto pessoal. Falam sobre AMANDINHA e FABRÍCIO. Falam sobre assuntos 
familiares e domésticos. Falam sobre móveis e eletrodomésticos adquiridos pelo pai delas. Falam sobra dar entrada no DPVAT do 
pai delas. ROSA pergunta pelo negócio da empresa. CLÁUDIA diz que o primeiro cheque vai cair, acha, dia 15. Que a empresa 
não continua funcionando normal porque os meninos pediram conta, que vai f icar só um menino novo que ele colocou lá, uma 
sobrinha dele e o DO. ROSA comenta que é bom que o DO da notícia. CLÁUDIA comenta que a SAMIRINHA falou para o MILTON 
que eles tem apenas R$ 14.000,00 em caixa e que pagou o primeiro título protestado. Que ele (VANDERLEI) está escolhendo o 
que pagar, que até hoje eles não pagaram os funcionários. Que o total em cheques é 15 cheques de 30 mil e um de 10. Que o 
MILTON está pensando de pegar o furgão e mercadoria caso VANDERLEI não pague. CLÁUDIA comenta que a RÔNIA pediu a 
separação de VANDERLEI, que este deu um carro para ela, tentando conquistá-la, que o VANDERLEI foi em Brasília comprar um 
carro. ROSA conversa com CLÁUDIA sobre encontrar com ela num fim de semana na casa do pai delas. CLÁUDIA comenta que 
ontem ela e o MILTON foram em Pontalina. Falam sobre assunto pessoal.

COMENTÁRIO:

6285022798 09/04/2013 15:03:58 09/04/2013 15:05:30

        0 00:01:32 6492367502 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILSON pergunta a MILTON se o secretário de saúde entrou em contato com ele. MILTON diz que entrou em contato, mas que 
não falou nada daquelas coisas que MILTON falou para EDILSON, que ele falou de outras coisas. EDILSON diz que reuniu com o 
secretário de saúde e ainda não viram o prefeito, que estão esperando o prefeito chegar, que vai sentar para conversar com o 
pessoal, que o pedido é aquele que ele enviou, que é mandar e solicitar de MILTON. Este fala que alguém está passando por e-
mail e tem um tanto de empresa. EDILSON fala que vai ter uma conversa f inal com ele, que aí o prefeito vai falar. MILTON fala que 
elas não estão obedecendo. EDILSON fala que está aguardando o prefeito para conversar com as meninas. MILTON fala que se 
deixar tem os preços dos outros e acabam comprando. MILTON fala para falar para elas não fechar. EDILSON diz que vai falar.

COMENTÁRIO:

6292864351 09/04/2013 17:08:59 09/04/2013 17:11:28

        0 00:02:29 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a MILTON que Mozarlândia não pagou nada. MILTON diz que "eles estão empenhando o contrato lá... acha que 
amanhã sai alguma coisa". EDILBERTO diz que para levar mercadoria não tem "nem nota". MILTON diz que explicou para 
JACIARA sobre a nota. EDILBERTO questiona se eles não buscarão (os medicamento). MILTON diz que não tem como, pois são 
35 caixas de soro. EDILBERTO diz que tem R$ 400.000,00 para receber. MILTON diz que "o município lá é rico, eles não vão dar 
cano em R$ 200.000,00, diz que é porque não teve jeito, que tem que empenhar o contrato "tudo arrumadim... isso aí é pra faturar 
quando o pregão sair... esse que tá indo hoje é pra quando o pregão sair". MILTON diz que passou o pedido na segunda-feira. 
EDILBERTO diz que "dá uns 20 mil pra levar pra Mozarlândia sem nota, no vale". MILTON diz que "dá mais... dá uns trinta mil". 
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COMENTÁRIO:

6292864351 09/04/2013 17:09:11 09/04/2013 17:11:28

        0 00:02:17 6294218855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CHAMADA DUPLICADA

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a MILTON que Mozarlândia não pagou nada. MILTON diz que "eles estão empenhando o contrato lá... acha que 
amanhã sai alguma coisa". EDILBERTO diz que para levar mercadoria não tem "nem nota". MILTON diz que explicou para 
JACIARA sobre a nota. EDILBERTO questiona se eles não buscarão (os medicamento). MILTON diz que não tem como, pois são 
35 caixas de soro. EDILBERTO diz que tem R$ 400.000,00 para receber. MILTON diz que "o município lá é rico, eles não vão dar 
cano em R$ 200.000,00, diz que é porque não teve jeito, que tem que empenhar o contrato "tudo arrumadim... isso aí é pra faturar 
quando o pregão sair... esse que tá indo hoje é pra quando o pregão sair". MILTON diz que passou o pedido na segunda-feira. 
EDILBERTO diz que "dá uns 20 mil pra levar pra Mozarlândia sem nota, no vale". MILTON diz que "dá mais... dá uns trinta mil". 

COMENTÁRIO:

6232772292 09/04/2013 20:38:22 09/04/2013 20:39:19

        0 00:00:57 SEM REGISTRO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCOS diz a ZILMAR que estava em uma reunião "num órgão do Governo", e escutou, da mesa ao lado, um pessoal falando de 
Inaciolândia, que o IRIS está "mexendo" no TRE; diz que tentou falar com AFRÂNIO, mas não conseguiu. ZILMAR diz que virá em 
Goiânia e verá sobre o assunto. 

COMENTÁRIO:

6232772292 10/04/2013 08:53:51 10/04/2013 08:54:55

        0 00:01:04 SEM REGISTRO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: OBS. TELEFONE  INTERCEPTADO: 6499997161 - ERROD E CANAL DE DESVIO

TRANSCRIÇÃO: ANDERSON pede para conversar com ZILMAR. HNI fala que eles estão em uma reunião em Morrinhos, que é para ANDERSON 
ligar depois. ANDERSON fica de retornar mais tarde.

COMENTÁRIO:

6232772292 10/04/2013 09:04:37 10/04/2013 09:06:30

        0 00:01:53 SEM REGISTRO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: OBS. TELEFONE  INTERCEPTADO: 6499997161  - ERRO DE CANAL  DE DESVIO

TRANSCRIÇÃO: MILTON pede para falar com ZILMAR e diz para HNI que é só falar que é o MILTON da JMédica que ele sabem quem que é. HNI 
fala que eles estão lá em uma reunião com o Ministro das Cidades e não tem como ZILMAR atender, que é para MILTON ligar 
após as 14hs. MILTON diz para HNI avisar que ele ligou, que ontem ou antes de ontem ele tinha uma reunião em Inaciolândia 
sobre a situação de MILTON lá, que ele f icou de ligar, que acha que ele esqueceu, que está querendo saber o que resolveu na 
reunião, que é para dizer que é o MILTON da JMédica. HNI diz que assim que o prefeito desocupar vai passar o recado. MILTON 
diz que precisa saber, que dia 19 vai ter licitação e ainda não recebeu edital. HNI fala que em todo caso é para MILTON ligar após 
as 14hs.

COMENTÁRIO:

6232772292 10/04/2013 09:19:06 10/04/2013 09:20:30

        0 00:01:24 SEM REGISTRO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: OBS. TELEFONE  INTERCEPTADO: 6499997161 - ERRO DE CANAL DE DESVIO

TRANSCRIÇÃO: MNI pede para FLÁVIO falar para o ZILMAR retornar a ligação quando desocupar. FLÁVIO passa o telefone para ZILMAR. MNI 
pergunta a ZILMAR cadê o contrato da casa de apoio. ZILMAR diz que ficou em sua casa, mas que vai olhar em sua pasta e 
retorna a ligação.

COMENTÁRIO:

6232772292 10/04/2013 09:23:41 10/04/2013 09:25:10

        0 00:01:29 SEM REGISTRO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: OBS. TELEFONE  INTERCEPTADO: 6499997161  - ERRO DE CANAL DE DESVIO

TRANSCRIÇÃO: ZILMAR fala a GEANE que o contrato não está lá e comenta que ontem estava com documento na mão e o contrato da camionete 
não acharam, que tiveram de refazer. Que é para GEANE verif icar na casa de ZILMAR, que está em um envelope amarelo, que 
quando chegou de BARRETOS colocou em cima do armário, que não tem certeza se levou para o gabinete e entregou para os 
meninos, que é um envelope que consta um endereço, que se não estiver em sua casa, ele entregou para alguém no gabinete. 
GEANE diz que vai verif icar.

COMENTÁRIO:

6292864351 10/04/2013 09:39:07 10/04/2013 09:40:47

        0 00:01:40 6434961266 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RENATO pergunta a MILTON se tem jeito dele incluir mais dois itens. MILTON fala que já fechou o pedido. RENATO fala que nas 
gases tinha pedido 10 unidades e só foi 4. MILTON pergunta de quantos ele precisa. RENATO fala para mandar mais dez, que as 
gazes (?) MILTON não mandou a cremer, que foi uma meia fraca, que pode mandar 2 unidades da cremer, que o rapaz vai pegar 
à tarde lá. MILTON fala que até hoje o CÉSAR não passou nada. RENATO diz que vai ligar para ele.
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COMENTÁRIO:

6292864351 10/04/2013 09:44:20 10/04/2013 09:45:35

        0 00:01:15 6434961217 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RENATO fala que acabou de falar com o CÉSAR, que este falou que mandou o e-mail no domingo para MILTON. Este diz que 
então não recebeu. Confirmam o e-mail: miltonjmedica@hotmaill.com. RENATO diz que vai confirmar com CÉSAR.

COMENTÁRIO:

6284293577 10/04/2013 09:48:10 10/04/2013 09:50:28

        0 00:02:18 6284629161 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI (Bioquímica de Matrinchã) fala a MILTON que está precisando de um diluidor para contagem de plaquetas. MILTON pergunta 
se ela tem o nome certinho. MNI diz que tem o nome de um lá, mas que se não tiver o dele, pode ser qualquer um, que é o "reef-
eckert", da marca intralab. MILTON fica de olhar e depois liga para RUBENS. MNI pede para MILTON tentar conseguir hoje.

COMENTÁRIO:

6285022798 10/04/2013 09:51:18 10/04/2013 09:52:25

        0 00:01:07 6492377502 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON conversa com DITO e este diz que ainda não falou com o prefeito, por isso que não ligou. MILTON pergunta se DITO não 
deixou as meninas fecharem nada. DITO diz que não, que falou para elas. MILTON diz que enviou um orçamento no e-mail dela, 
que qualquer coisa MILTON fala que ele ajeita os outros dois. DITO diz que vai falar com ela agora. MILTON diz para DITO colocar 
o Secretário para falar com ela. DITO diz que vai esperar o prefeito, que quando este chegar vai ligar para MILTON. 

COMENTÁRIO:

6284293577 10/04/2013 10:23:07 10/04/2013 10:26:40

        0 00:03:33 6284130015 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VALTINHO repassa os dados das notas f iscais e valores para MILTON: 28005, R$ 9.827,41, data 20/03, "OSF" 302; 28020 R$ 
9.619, 42, data 20/03/13, "OSF" 306, 28021 R$ 9.619,42,  "OSF" 305, 28022 R$ 9.827,41, data  20/03, "OSF" 301; 28023, R$ 
9588,96 data 20/03, "OSF" 304, 28025 R$ 9.588,96 data 20/03, "OSF" 303. MILTON diz que vai olhar direitinho e liga para 
VALTINHO.

COMENTÁRIO:

6232772292 10/04/2013 10:24:13 10/04/2013 10:28:03

        0 00:03:50 6499997230 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: OBS. TELEFONE  INTERCEPTADO: 6499997161 - ERRO NO CANAL DE DESVIO

TRANSCRIÇÃO: ZILMAR pergunta se HNI precisa do número do contrato para fazer empenho. HNI diz que não é ele quem faz empenho. ZILMAR 
diz que é o empenho da casa de apoio de Goiânia, que o contrato está lá com ele. HNI pede para ZILMAR escanear o contrato e 
lhe enviar. ZILMAR comenta que está em Morrinhos. HNI passa a conversar com FLÁVIO e repassa e-mail: 
exatacontabilidade@netsite.com.br.

COMENTÁRIO:

6232772292 10/04/2013 10:45:18 10/04/2013 10:47:18

        0 00:02:00 6499990275 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: JULIANA confirma com FLÁVIO o e-mail de ZILMAR: sspzilmar@hotmail.com.

OBS. TELEFONE  INTERCEPTADO: 6499997161 - ERRO CANAL DE DESVIO

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6232772292 10/04/2013 10:47:51 10/04/2013 10:49:54

        0 00:02:03 6499990275 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: OBS. TELEFONE  INTERCEPTADO: 6499997161 - ERRO DE CANAL DE DESVIO

TRANSCRIÇÃO: ZILMAR conversa com sua tia ARLETE sobre assunto pessoal. GEANE passa a falar com ZILMAR este pede para esta olhar o e-
mail e ver se o contrato chegou, que é para imprimir e pedir para a VERINHA  entregar na sala do VALMIR, que pode entregar 
para as meninas, que acha que são elas que fazem o empenho, que acha que é a CLEIDIRENE que faz o empenho. GEANE fica 
de retornar para conferir se o e-mail chegou.

COMENTÁRIO:

6284293577 10/04/2013 10:51:36 10/04/2013 10:54:01

        0 00:02:25 6284533000 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI fala a MILTON que a pior coisa que tem é comprar da JMédica, pois os cara liga cobrando, que não vai dar cano em ninguém, 
que já ligou GILBERTO, VALTER, que os cara liga cobrando, que a Secretaria da Fazenda demora repassar, que já está incluso 
para pagar o que os cara comprou aí, que explica para os caras e eles já ligaram duas vezes cobrando, que pensou que o 
MILTON tinha jogado a compra na Ideal. MILTON diz que vai pedir para os meninos não ligar cobrando. HNI passa a falar com 
EDILBERTO e diz para esta falar para o pessoal, que já está incluso para pagamento aquela comprinha, que aquela GENI da 
Secretaria da Fazenda que é dona do dinheiro, que as notas de empenho já foram lançadas, que só está dependendo dela 
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passar para a saúde, que todo dia liga lá, que estão aguardando o repasse. 

COMENTÁRIO:

6284293577 10/04/2013 10:56:58 10/04/2013 11:01:09

        0 00:04:11 6233486046 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARIA JOSÉ pergunta se MILTON não conseguiu mandar os remédios da farmácia básica. MILTON diz que não, pois a lista que a 
JULIANA passou não tinha elas, que tinha 5 itens de controlado, que é coisa do hospital, que recebeu o e-mail, colocou o pedido 
e mandou, que até o TIAGO tinha falado que ia passar essa lista que f icou para trás, que o Secretário ligou perguntando se tinha 
recebido a lista da farmácia básica, que disse que não, que o seu menino saiu de madrugada, que a secretária de MARIA JOSÉ 
passou hoje o pedido, que já tirou o pedido. MARIA JOSÉ fala que precisa acrescentar mais item. MILTON pergunta se MARIA 
JOSÉ olhou o e-mail que ele enviou do TIAGO. MARIA JOSÉ diz que viu. MILTON pergunta se ela viu que não tinha os dois 
f ixadores. Ela diz que viu. MILTON fala para olhar direito as coisas, porque senão eles f icam ligando dizendo que não está 
mandando as coisas, que vai falar a mesma coisa para o JOÃO. MARIA JOSÉ fala que vai devolver algumas caixas e os 
termômetros, que vai fechar essas farmácias e vai abrir uma só, que não usou e não abriu,  que precisa achar o pedido do 
diazepan. MARIA JOSÉ fica de ligar de novo. 

COMENTÁRIO:

6232772292 10/04/2013 10:57:10 10/04/2013 10:59:09

        0 00:01:59 SEM REGISTRO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: OBS. TELEFONE  INTERCEPTADO: 6499997161 - ERRO DE CANAL DE DESVIO

TRANSCRIÇÃO: MNI (GEANE?) confirma que chegou o e-mail. ZILMAR fala que é para imprimir 3 vias e entregar para fazer o empenho, que acha 
que é com CLAUDIRENE, que é para ligar para ela e perguntar. MNI diz que vai pedir o LEO para fazer isso. Falam sobre ZILMAR 
ir para Goiânia e deixar dinheiro para menina fazer despesas de alimentação.

COMENTÁRIO:

6284293577 10/04/2013 12:18:48 10/04/2013 12:22:16

        0 00:03:28 SEM REGISTRO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CELSO pergunta se MILTON vende para drogaria também. MILTON diz que não, que só vende para hospital e prefeitura. CELSO 
pergunta se MILTON conhece algum representante bom. MILTON fala "Recmed", que é distribuidora em Goiânia. CELSO pergunta 
com quem ele pode falar lá. MILTON diz para ele ligar no televendas mesmo, pois ele tem amigo de lá, porém não ficam lá dentro. 
Em segunda ligação, MILTON conversa com HNI e diz que já passou as notas, que está tudo em mãos, que é para ver se com 
esse dinheiro do "FPM" ele passa alguma coisa para eles. HNI fala que está saindo agora do MT, que vai chegar quinta à noite ou 
na sexta de manhã, que se caso der certo alguma coisa, só consegue resolver na sexta dessa semana, que está indo para 
Água Boa. MILTON diz que HNI pode f icar tranquilo, que entrando alguma coisa ele o avisa para ele confirmar lá. MILTON pede 
para na sexta deixar organizado.

COMENTÁRIO:

6284293577 10/04/2013 12:25:03 10/04/2013 12:27:52

        0 00:02:49 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta a EDILBERTO o que que virou com o negócio do JANDHUY. EDILBERTO diz que virou que não tem dinheiro para 
pagar, que querem só pagar f iado. MILTON pergunta se EDILBERTO não falou para o JANDUHY que ele não conseguiu reverter a 
situação lá e agora eles é que se "lascam". EDILBERTO diz que vai resolver isso, que ontem o JANDUHY foi no f inalzinho da 
tarde, que foi este e o f ilho "morto" dele lá. MILTON pergunta se não deu nada. EDILBERTO fala que ele não tem dinheiro para 
pagar, que tem de pensar numa solução, de pegar alguma coisa dele, que ele citou um apartamento que ele tinha lá (Goiânia?), 
que ele falou para EDILBERTO olhar. MILTON fala que EDILBERTO não pode dar chance para o cara não, que ele não fez nada 
para ajudá-los, que EDILBERTO deveria ter jogado isso na cara dele. EDILBERTO fala que vai conversar com JANDUHY, que vai 
lá na prefeitura. MILTON diz que vai junto e vai "rasgar o verbo". EDILBERTO diz que vai lá e vai pegar alguma coisa dele, nem 
que seja o carro. MILTON fala que eles não agiram honestamente, que eles tem que devolver até com juros. EDILBERTO fala que 
semana que vem eles vão atrás dele. MILTON fala que foi prejudicado foram eles, que JANDUHY não está prejudicado.

COMENTÁRIO:

6285022798 10/04/2013 12:56:35 10/04/2013 12:58:00

        0 00:01:25 6692018620 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ILCA fala a MILTON que deu o recado. MILTON diz que alguém já ligou. MILTON fala que recebeu a lista dos 10 meses, mas que 
acha que quem fez ela não tem muita noção, que está repetindo a lista normal, que está pedindo 10 caixinhas de agulha com 100. 
ILCA pergunta se é do medicamento. MILTON diz que é do material e do medicamento. ILCA diz que não é com ela, que deve ser 
com a DERIANE. MILTON diz que vai verif icar.

COMENTÁRIO:

6285022798 10/04/2013 12:58:24 10/04/2013 13:03:49

        0 00:05:25 6692012174 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ILCA pergunta se MILTON recebeu. Este diz que sim, mas que está totalmente errada. Que o menino colocou 10 caixinhas de 
agulha descartável para dez meses. ILCA fala que é porque ainda tem lá. MILTON acha estranho terem pedido poucas unidades 
para 10 meses e alerta ILCA de que se acabar aí não tem jeito. MILTON fala que não foi colocado luva de procedimento. ILCA 
pergunta se depois não pode fazer o emergencial. MILTON diz que emergencial é outra coisa. Que agora eles vão fazer pregão 
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para comprar durante o ano. MILTON faz comparação de itens que são pedidos em 1 mês. MILTON diz que o medicamento está 
bom, que foi aumentada a quantidade. ILCA comenta que eles tem uma quantidade boa de material no estoque. MILTON fala que 
ILCA não colocou nem soro. ILCA fala que se for pedir muita coisa nem tem lugar para colocar. MILTON diz que vai pegar aquela 
lista do emergencial, aumentar alguma coisa dela e fazer outra emergencial. ILCA fala que a primeira do emergencial ficou errada. 
MILTON diz que vai fazer o do laboratório, que viu que ela aumentou, mas mesmo assim acha que está pouco. MILTON diz que 
vai olhar, qualquer coisa fala com ela. ILCA pergunta se alguém entrou em contato com MILTON. Este diz que não, que eles 
f icaram de decidir o que vão pagar para ele hoje. 

COMENTÁRIO:

6284293577 10/04/2013 13:24:04 10/04/2013 13:27:05

        0 00:03:01 6481223024 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI e MILTON conversam ( em tom de brincadeira e utilizando trocadilhos) sobre previsão de pagamento HNI diz que está 
organizando as coisas para MILTON lá. MILTON fala que ainda não teve notícia boa, que não entrou nada, que jogou tudo para 
amanhã. MILTON fica de ligar após 30 minutos.

COMENTÁRIO:

6292864351 10/04/2013 13:34:53 10/04/2013 13:37:40

        0 00:02:47 6233486046 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JAQUELINE (de Mozarlândia) fala para MILTON que está precisando  fazer um pedido de um instrumento para o laboratório, que é 
uma "pipeta automática de 10 microlitros", que precisa saber o valor para colocar no pedido. MILTON diz que está sem sistema, 
que não dá para ver agora. JAQUELINE diz para MILTON ligar depois. MILTON pergunta se o seu caminhão já chegou lá. 
JAQUELINE fala que não sabe. MILTON fica de olhar o valor do instrumento e retornar para JAQUELINE no telefone (62) 8548-
6923.

COMENTÁRIO:

6292864351 10/04/2013 13:51:36 10/04/2013 13:52:16

        0 00:00:40 6492970925 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI pergunta a MILTON sobre nome da Distribuidora - RECMED.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6232772292 10/04/2013 14:19:19 10/04/2013 14:24:21

        0 00:05:02 6230975656 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CLÁUDIA conversa com LARISSA sobre procedimento estético. CLÁUDIA diz que mora na Rua V5, Qd.. 182, Lt. 15,  (Rua do 
Detran), diz que "sua" empresa é perto do SESC (venda de máscara, luva). 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284293577 10/04/2013 14:21:42 10/04/2013 14:22:29

        0 00:00:47 6481223024 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON questiona se deu certo, diz que está esperando (resposta), pois falou com VALTIM. Diz a HNI que assim que tiver uma 
resposta retorna. 

COMENTÁRIO:

6284293577 11/04/2013 08:13:28 11/04/2013 08:17:24

        0 00:03:56 6284629161 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CAMILA (de Matrinchã) pergunta se MILTON conseguiu arrumar o diluidor de plaquetas. MILTON fala que o pessoal f icou de dar 
uma resposta para ver se entrega hoje, que se tiver liga para ela mandar a ambulância para buscar. CAMILA fala que está 
precisando também de saco de lixo branco e adesivo. MILTON diz que tem os sacos de lixo, mas que não tem o adesivo, mas 
que indica para o RUBENS um lugar que ele consegue comprar mais barato. CAMILA comenta que a Vigilância esteve lá e está 
com o prazo corrido para colocar estas coisas em ordem. CAMILA pergunta se MILTON tem lixeira. MILTON diz que sim, que vai 
olhar e ligar para o RUBENS passando os valores. 

COMENTÁRIO:

6292864351 11/04/2013 09:16:41 11/04/2013 09:20:37

        0 00:03:56 6492790925 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LUCIENE pergunta se MILTON tirou nota daquele débito que ele passou para o ROMÁRIO. MILTON diz que tem umas notas que ele 
tirou, que tem nota em aberto com eles lá e pergunta se LUCIENE lembra daquele dia da reunião. LUCIENE diz que sim, que eles 
f icaram divergentes em R$ 15.933,00. MILTON diz que explicou que aquelas notas eram de agora, que pediu do hospital, raio-x e 
laboratório. LUCIENE pergunta se MILTON emitiu. Este diz que sim, que passou por e-mail. LUCIENE pergunta se já não foram 
pagas. MILTON diz que não. MILTON fala que f icou uma nota tirando aquelas que LUCIENTE disse que tinha que ver de qual 
pregão, que tinha um saldo de 4 mil e pouco, que ia cancelar e ficar 4 mil para trás, uma de 8 mil e pouco. LUCIENE diz que 
lembra. MILTON fala que aquela nota tem que ser cancelada para refaturá-la. LUCIENTE pergunta qual o número da nota. MILTON 
diz que tem que ver, que está em um hospital agora, que tem uma nota de  8 e 3 mil e pouco, que é a mesma situação, que eram 
uns medicamentos controlados, que vai pegar e justif icar elas, que falta faturar essas duas, que dá os R$ 28.000,00, junto com a 
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outra e mais R$ 16.000,00, que ele está passando um e-mail para LUCIENE hoje, que aquela que o ROMÁRIO falou para LUCIENE 
que não entrou porque ele (ROMÁRIO?) vai esperar um pouquinho para faturar, que os R$ 16.000,00 é um acerto de uma outra 
mercadoria do mês passado. MILTON fica de ligar depois para passar os números das notas. MILTON comenta que no relatório 
LUCIENE vai ver que só falta refaturar, que só vai ficar para trás aqueles remédios que ele pegou ontem.

COMENTÁRIO:

6292864351 11/04/2013 09:39:22 11/04/2013 09:41:28

        0 00:02:06 6492265094 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta a MILTON se LUCIENE lhe repassou pedido de medicamentos. Diz que era para o MÁRIO vender, mas que ele teria 
"saído fora" .  
MILTON diz que ROMÁRIO e LOURIVAL haviam levado "um pouco ontem" (de medicamentos: "produtos de geladeira", artrolive e 
vários outros itens).
HNI pergunta a MILTON se já tinha sido repassado "o negócio da licitação". MILTON diz que já está providenciando com o 
Advogado.

COMENTÁRIO:

6292864351 11/04/2013 09:53:40 11/04/2013 09:55:42

        0 00:02:02 6285550108 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DENS (primo do DELSON, prefeito de Carmo) conversa com MILTON e diz que trabalha com medicamentos também, que inclusive 
está na Neocentro, Neoquímica, que compra umas coisinhas para revender e pergunta se MILTON não tem algumas  "ranitidina?", 
alguns hospitalares sem carimbo. MILTON diz que só tem carimbada, que é caixa hospitalar com 100 comprimidos, que não se 
engana o preço é R$ 5,50. DENS pergunta se não tem com 50 envelopes. MILTON fala que só está tendo teuto. DENS pede outro 
número de telefone de MILTON que não seja claro. MILTON passa o número 8429-3577. DENS diz que vai ligar mais tarde.

COMENTÁRIO:

6292864351 11/04/2013 10:34:26 11/04/2013 10:35:55

        0 00:01:29 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a MILTON que o negócio do ROMÁRIO esta em seu email. EDILBERTO pergunta-o se ele(MILTON) irá transferir 
para ele(ROMÁRIO), MILTON responde afirmativamente. EDILBERTO reafirma estar no email do MILTON e, é só ligar lá e(frase 
incompleta). MILTON diz que quando chegar em sua residência irá repassar. EDILBERTO diz que é só ligar para chegar na mão 
do menino lá. MILTON tranquiliza-o dizendo que tem que falar com a LUCIENE.

COMENTÁRIO:

6285022798 11/04/2013 10:43:42 11/04/2013 10:49:44

        0 00:06:02 6298536881 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LUCAS diz a MILTON que passou na Biomed para ver "o negócio" do CLEBIM. Diz que "BIOMA?" está oferecendo um aparelho de 
ultrassom usado, no valor de R$ 30.000,00; que o pessoal de Carmo queria comprar um ano passado e foi oferecido no valor de 
R$ 45.000,00; diz que vende o aparelho no valor de R$ 30.000,00 ao MILTON "que tá com esquema lá", para que ele possa 
revender a Prefeitura de Carmo no valor de R$ 45.000,00. MILTON diz que tem um aparelho de ultrassom e que está precisando 
de aparelho para outro lugar; questiona LUCAS como foi "lá" em Rubiataba. LUCAS diz que fechou em R$ 59.000,00; que a MS, 
representada por EDINHO, vendeu R$ 700.000,00; a Biomed, representada por HUGO, vendeu R$ 150.000,00 a preço de custo. 
Diz que o pregão deu 1.170.000,00. LUCAS diz que JOSÉ CARLOS (de Rianápolis) também interessou no aparelho de ultrassom. 
MILTON diz que tem "uma" em Israelândia, que tem que ver o que tem no (aparelho de ultrassom) para ver se atende às 
especif icações de Israelândia. 

COMENTÁRIO:

6284293577 11/04/2013 11:16:02 11/04/2013 11:18:12

        0 00:02:10 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON conversa com EDILBERTO, o qual passa o telefone para ROMÁRIO. (Transcrita)

TRANSCRIÇÃO: MILTON: - Fala Edilberto!
EDILBERTO: - Péra um pouquinho. 
ROMÁRIO: - Ôh Milton, bão?
MILTON: - Bão.
ROMÁRIO: - Deixa eu te falar, eu conversei com o Carlos agora, lá nóis temo um dinheiro lá na farmácia básica, então nóis 
precisava emitir essa nota na farmácia básica, ôh campeão. 
MILTON: - Ah, mas deixa eu te falar, é, o saldo que nóis temo lá no pregão, ôh Romário, não é da farmácia básica. Aí a nota vai e 
cancela porque o pregão que nóis temo saldo lá é material de consumo hospitalar e medicamento hospitalar. Se nóis mandar na 
farmácia básica vai voltar porque aí nóis não tem saldo farmácia básica. 
ROMÁRIO: - Não tem saldo na farmácia básica?
MILTON: - Não tem. É por isso que nóis num pode fazer assim porque é tudo dentro do TCM. Se nóis fazer, a nota vai voltar de 
novo pra cancelar. É mais dor de cabeça. Entendeu?
ROMÁRIO: - Pô cara, pé no saco esse trem hein! Nóis temo vinte e quatro mil lá na farmácia básica, bicho. 
MILTON: - É, aí não tem jeito. 
ROMÁRIO: - Pé no saco esse trem. 
MILTON: - Não é, não é, não é eu, né, é, é, é dentro das dotações, tem de fazer dentro das dotações. E a dotação da farmácia 
básica desse pregão já acabou o saldo. Entendeu?
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ROMÁRIO: - Então nóis não temo nenhum saldo, não temos nada de saldo? Na farmácia básica? Nada, nada, nada ?
MILTON: - Nada, da farmácia básica nada, nada, nada, nada, nada, nóis num pode tirar não. 
ROMÁRIO: - Não tem jeito não. 
MILTON: - Aí a nota volta, entendeu? Tem limite...
ROMÁRIO: - Não, complicar não adianta, complicação eu tô correndo delas. Agora não tem jeito, não tem, não tem. Então tá bão, 
então falou. 
MILTON: - Ou, o Cebola te ligou?
ROMÁRIO: - Ahn?
MILTON: - Cebola te ligou?
ROMÁRIO: - Não, ligou não. Por quê?
MILTON: - Ele perguntando se eu tinha mandado uns remédio. Eu falei: não, tá com o Romário, tal. "Ah, então beleza então.". Aí 
ele já tá preocupado. 
ROMÁRIO: - Chega lá hoje. É que eu tô em Goiânia ainda. 
MILTON: - Eu sei, eu sei. 
ROMÁRIO: - Eu tô aqui na J. Médica, tô aqui na J. Médica aqui cara, eu vim pegar uma notinha aqui pra botar o trem uai. 
MILTON: - Tá certo. 
ROMÁRIO: - Falou cara, falou. 
 
  
 
 

COMENTÁRIO:

6284293577 11/04/2013 11:35:15 11/04/2013 11:37:55

        0 00:02:40 6284197737 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: SIRLENE diz a MILTON que está com pedido de uma vacina que é três doses, que tem que cumprir ela, que recebeu ontem do 
promotor lá, que precisa dela até amanhã, que tem 48hs para estar fazendo, que vai precisar de comprar uma dose, que chama 
"lusentifol frasco 03ml". MILTON diz que não tem, que nem trabalha com esse produto, que ela tem de procurar na farmácia. 
SIRLENE diz que ele passou a "Onix" e a "Farmácia Mix". MILTON pergunta se SIRLENE pegou os medicamentos na JMédica. 
SIRLENE diz que não deu tempo, que vai buscar amanhã.

COMENTÁRIO:

6232772292 11/04/2013 14:08:32 11/04/2013 14:09:46

        0 00:01:14 6232025616 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: WALTER liga para MILTON, porém CLÁUDIA diz que ele foi cortar o cabelo. WALTER pede para CLÁUDIA avisar MILTON de que 
tem uma pessoa de Luziânia está querendo falar com ele para resolver algo. CLÁUDIA diz que vai falar para MILTON retornar.

COMENTÁRIO:

6292864351 11/04/2013 14:10:41 11/04/2013 14:14:40

        0 00:03:59 6291471300 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: WALTER fala a MILTON que a CIDA de Luziânia ligou e pediu para MILTON ligar lá, que estão com pouco funcionários lá e hoje ela 
pegou umas notas para resolver, que estava parado lá, que estava faltando aqueles 10 mil de mercadoria, que a CONSUELO já 
havia comentado, que é para MILTON ligar lá, que tem duas notas sem o número do empenho e do processo. MILTON fala que 
para ele ligar tem que ter os dados em mãos, que não sabe qual é o número do empenho e do processo, que só amanhã cedo 
poderá fazer isso. MILTON pergunta se na nota não está escrito. WALTER diz que o que está escrito lá CIDA disse que não 
condiz com o número da autorização. WALTER lê o que está escrito na nota. MILTON diz que essa numeração é deles, que a 
nota dos controlados "morf" e (?) será cancelada. WALTER diz que essa nota está aberta no sistema. MILTON fala que esta já 
foi passada para DENISE, que capaz que já foi cancelada.

COMENTÁRIO:

6232772292 11/04/2013 14:12:00 11/04/2013 14:13:07

        0 00:01:07 SEM REGISTRO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO liga para MILTON, porém este foi cortar o cabelo. EDILBERTO fala para CLÁUDIA avisar MILTON para resolver 
questão das notas de LUZIÂNIA. CLÁUDIA comenta que o WALTER ligou para o MILTON.

COMENTÁRIO:

6284293577 11/04/2013 14:16:34 11/04/2013 14:17:22

        0 00:00:48 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO fala a MILTON que o WALTER ligou. MILTON diz que acabou de falar com o WALTER, que só consegue resolver se 
estiver na JMédica, que tem que ter o papel e o empenho na mão para saber qual a nota refere ao número de empenho para 
passar para ela, que ficou de olhar isso amanhã cedo.
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COMENTÁRIO:

6232772292 11/04/2013 14:17:49 11/04/2013 14:18:50

        0 00:01:01 6436387000 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON liga em prefeitura e fala a ROSA MÁRCIA que quer falar no f inanceiro. Ao tentar transferir a ligação, esta cai.

COMENTÁRIO:

6232772292 11/04/2013 14:20:46 11/04/2013 14:23:00

        0 00:02:14 6436387000 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON liga em prefeitura e diz que quer falar com JOSÉ CARLOS no f inanceiro. ROSA MÁRICA diz que os telefones estão 
estragados, que estão dependendo de licitação. MILTON fala para ROSA MÁRCIA avisar JOSÉ CARLOS, que é o MILTON da 
JMédica. MILTON pede para transferir a ligação para a licitação. ROSA MÁRCIA diz que vai tentar.

COMENTÁRIO:

6232772292 11/04/2013 14:27:57 11/04/2013 14:31:57

        0 00:04:00 6436387000 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON liga novamente na prefeitura e diz que a transferência não deu certo, que é para ROSA MÁRCIA pedir JOSÉ CARLOS 
para retornar ligação, que é MILTON da JMédica, que é sobre pedido de medicamento da ILCA que está parado, que o telefone é 
84293577. MILTON pergunta se ROSA MÁRICA viu o EMERSON na prefeitura. ROSA MÁRCIA diz que não.

COMENTÁRIO:

6285022798 11/04/2013 15:48:34 11/04/2013 15:51:54

        0 00:03:20 6298536881 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LUCAS fala que está em Uruaçu e está dando uma volta na prefeitura e pergunta a MILTON o que ele deve fazer. MILTON diz que 
LUCAS tem que ir no departamento de compras. LUCAS diz que foi e se apresentou como representante da Ideal, que o 
FERNANDO falou que o pregão já está saindo, que já estão f inalizando, que f inal deste mês já está saindo. Que perguntou pelas 
compras diretas e ele disse que as compras emergências fez tudo com a "RM", que ele disse para LUCAS f icar atento que o 
edital estava saindo e falou para ele participar. MILTON fala para LUCAS pegar os dados dele, nome, telefone, ver se ele faz 
parte da licitação, se é ele que vai mandar o edital, que se não for, é para LUCAS ir na licitação e deixar um cartãozinho dele 
para quando sair eles enviarem o edital. LUCAS pergunta se precisa conversar com o Secretário de Saúde. MILTON fala que 
compensa, que quem sabe ele não abre uma brecha para LUCAS. MILTON fala para LUCAS pegar os contatos e deixar o seu 
cartãozinho, que no dia em que tiver de pegar o edital às vezes eles passam por edital.

COMENTÁRIO:

6285022798 11/04/2013 15:52:08 11/04/2013 16:05:11

        0 00:13:03 6298536881 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LUCAS fala a MILTON que o VANDERLEI está indo em "Itiquiras" levar o pedido, que passou na divisa e não carimbou a nota, que 
a Polícia Federal parou ele lá na frente, que estão conferindo item por item, que ele vai levar uma multa. MILTON fala que 
VANDERLEI é "cru". LUCAS fala que riu muito. MILTON fala que um furgão daquele tamanho chama a atenção. LUCAS diz que a 
FERNANDA pagou a diferença dos impostos. MILTON fica sem entender o porquê de VANDERLEI não ter parado para carimbar a 
nota. Falam sobre alguma divergência de marca que possa gerar multa. LUCAS comenta que a "Proremédio" levou suspensão da 
prefeitura de 4 anos, que foi de Montes Claros de Goiás, que foi o representante do MT que está espalhando essa notícia. 
MILTON diz que tem que pegar e ligar em Montes Claros, pegar a cópia da suspensão, porque quando forem em alguma licitação, 
eles tem que apresentar e não só falar de boca. LUCAS diz que o menino da "Brasil" está com esse e-mail, que ele disse que se 
LUCAS quiser, ele manda por e-mail. MILTON comenta que quando é alguém que já os ajudou, não pode bater, mas em outra 
situação, às vezes nem precisa aparecer, que é só falar para outro representante de outra empresa, tipo o "RAINE" da "RM" que 
não faz combinação com ninguém, que aí este entra batendo. Que agora eles devem entrar com mandado para derrubar isso. 
MILTON diz que isso acontece demais. LUCAS comenta que o povo do MT não tem muito esse negócio de documento, que falou 
para o CLEBINHO que não quer participar de pregão em Goiás, que o povo fica investigando, que no MT o povo brinca, já 
negocia, que só tem enjoeira quando tem o povo das indústrias, certif icado, esses trem, que todo mundo ganha, vai embora, que 
nem olha documento direito. Voltam a falar sobre o fato de VANDERLEI não ter carimbado a nota. LUCAS diz que passou em 
Rialma e a VÂNIA falou que vai meter os pés na "Ricmed", que esta ligou lá querendo realinhar os preços, que ela f icou de 
passar uma lista para eles. MILTON comenta que desse jeito que eles fazem é por isso que eles ganham, colocam o preço barato 
na licitação e depois pedem para fazer o realinhamento do preço, que é um produto que eles não entregam. Comenta que o 
ANDERSON chegar arrebentando, que isso tudo é doideira, que ninguém dá conta de fazer milagre. LUCAS fala que quer 
conseguir uns "esqueminhas", que quer um trem seguro. MILTON diz que o melhor jeito é igual ele tem, 10 prefeituras que ele 
comanda, que fazem do jeito dele, que não precisa de trabalhar para mais ninguém. LUCAS pergunta se MILTON está tomando 
conta de Carmo do Rio Verde. MILTON diz que quem está lá é o TOMAZ, o advogado. LUCAS diz que foi lá na "Biomed", que a 
menina passou e-mail da lista dos itens do pregão. MILTON diz que aquela menina está dando tiro para tudo quanto é lado, que 
ele não está passando preço por estimativa, que ela está atrás de estimativa. LUCAS fala que esta lista não é da estimada, que é 
a lista para pedir no pregão. MILTON diz que é a estimativa, que ela precisa de um preço inicial, que o TCM exige, que como ele 
não passou para ela, esta passou para a "Biomed", para a "RM Hospitalar", que ninguém está fazendo estimativa, que o DELSON 
não quer ver "Biomed" lá, que ela deve ter mandado o arquivo em pdf, que quem toma conta de lá é o advogado amigo seu, que o 
pregão é dia 29. LUCAS comenta que alguém lhe disse que nem iria pegar o edital lá porque sabe que o creco está fechado. 
MILTON fala que dia 29 ninguém pega o edital lá, que já está com ele em mãos.
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COMENTÁRIO:

6284293577 11/04/2013 16:05:37 11/04/2013 16:12:38

        0 00:07:01 6484267731 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: IVONE fala a MILTON que naquela lista da farmácia básica ficou faltando "inalapril" de 20 mg, 10 caixas, "idroclitiazida?" de 25 
mg, que o "inalapril", MILTON pode colocar só 5. MILTON fala que esses medicamentos não podem faturar no emergencial, que 
tem que ser no vale, que os medicamentos chegaram ontem, que aí manda no valinho, que mais para frente IVONTE acerta com 
MILTON. IVONE continua dizendo os medicamentos que faltaram "metiformina", de 850 mg, 2 caixas, "meditopa?" de 500, 2 
caixas, "medidopa?" de 250, 1 caixa, "nefergripina?" de 20 mg, 5 caixas. MILTON pergunta se isso estava no pedido de IVONE. 
Esta diz que sim. MILTON fala que tem alguma coisa errada, que será que vacilou e não enviou, que vai ter que olhar lá e 
pergunta se estes itens estava na cotação. IVONE diz que está olhando na lista que ela enviou. IVONTE continua a dizer o nome 
dos medicamentos que faltaram. MILTON fica impressionado achando que mandou esses medicamentos. IVONE diz que está 
olhando na nota. MILTON fala que as vezes o nome do produto consta o comercial. IVONE diz que não. MILTON pede para IVONE 
procurar o item "glicefor". IVONE diz que não tem. MILTON fala para IVONE mandar a ambulância amanhã na JMédica.

COMENTÁRIO:

6292864351 11/04/2013 16:20:44 11/04/2013 16:23:03

        0 00:02:19 6434961266 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RENATO pergunta a MILTON se alguém lhe enviou os trem ontem. MILTON diz que não, que em seu e-mail não chegou nada. 
Falam sobre ter sido envidado para e-mail errado. MILTON fala para RENATO pedir para HNI mandar o e-mail para RENATO e este 
reenvia para MILTON. RENATO fala que chegou um "clonazepan" para ele e não fez esse pedido. MILTON fala que RENATO 
passou ontem, que pediu "clonazepan" gotas, "rivotril", que é o mesmo. 

COMENTÁRIO:

6292864351 12/04/2013 10:32:59 12/04/2013 10:37:24

        0 00:04:25 6233441638 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CLEUNICE (da prefeitura de Uruana) fala a MILTON que estão precisando de um aparelho que chama "oftalmoscópio?", que o 
JÚNIOR pediu para ligar a fim de ver se na JMédica tem esse aparelho. MILTON fala que ajeita, que isso não passa de R$ 
5.000,00. CLEUNICE f ica impressionada com o valor do aparelho. MILTON pergunta se uns mil f ica bom. CLEUNICE diz mil e 
pouquinho. Falam sobre qual é o aparelho. CLEUNICE fala que é o de fazer exame de vista. MILTON diz que agora não tem ele, 
mas que ajeita. CLEUNICE diz para MILTON ligar para o JÚNIOR quando ajeitar o aparelho. MILTON fala para CLEUNICE avisar o 
JÚNIOR que até hoje os medicamentos estão parados por causa do mandado judicial que ele já pediu tem uns 20 dias.

COMENTÁRIO:

6284293577 12/04/2013 10:45:42 12/04/2013 10:47:01

        0 00:01:19 6285486923 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON fala a JAQUELINE que a pipeta automática de 10 microlitros e o "dispensador?" é R$ 120,00. JAQUELINE fala que vai 
passar para o departamento de compras. MILTON fala que JAQUELINE tem que avisar para ele providenciar mais rápido. MILTON 
fala para JAQUELINE avisar MARIA JOSÉ que tem medicamento para pegar.

COMENTÁRIO:

6284293577 12/04/2013 10:57:02 12/04/2013 10:59:19

        0 00:02:17 6284973260 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CÁSSIA pede um favor para MILTON: para este mandar entregar os medicamentos de Uruana na casa de apoio, pois a gasolina 
do carro que ele vai não dá para chegar lá e voltar, que o motorista está na 17-A, quase esquina com a República do Líbano, no 
Setor Aeroporto. MILTON fala para CÁSSIA ligar no telefone 3202-5616 e falar com o SINOMAR explicar que ela já conversou 
com ele e que este pediu para SINOMAR mandar os remédios, que é para ela passar o endereço, que é para ela dar o nome do 
motorista, pois é este que vai assinar o vale.

COMENTÁRIO:

6284293577 12/04/2013 11:36:37 12/04/2013 11:37:41

        0 00:01:04 6284130015 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta a MILTON se os homens não deram conta de fazer nada por eles. MILTON diz que não, que f icaram de ver, que 
estão fazendo uma folha de pagamento, o que sobrar, que hoje ou segunda vão ver se pagam alguma coisa para eles, que não 
arrochou eles não, que deixou eles à vontade. Que já confirmou, que as notas já estão  nas mãos do f inanceiro, que tudo já 
passou e empenhou. HNI diz que chegou de viagem agora e foi cobrar uma resposta e disseram que não tinha pagado. MILTON 
diz que não passaram nada, que por isso não ligou para HNI.

COMENTÁRIO:

6292864351 12/04/2013 11:45:52 12/04/2013 11:46:57

        0 00:01:05 6233486952 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LICINHA fala a MILTON que a LILI pediu ele para tirar nota f iscal do fundo municipal de assistência social de Mozarlândia. MILTON 
fala que segunda-feira ele passa o e-mail. LICINHA pergunta qual o valor do leite. MILTON diz que não recorda, mas que LICINHA 
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pode f icar tranquila que não vai passar de 8 mil. 

COMENTÁRIO:

6284293577 12/04/2013 12:09:28 12/04/2013 12:10:24

        0 00:00:56 6184775922 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CONSUELO diz que estão precisando fechar hoje uma compra emergencial de psicotrópicos, que passou para o ALANO por e-
mail, para este fazer a cotação, pois MILTON não estava na empresa. MILTON fala que vai olhar. CONSUELO diz que precisa 
fechar o pedido hoje, mesmo que mande buscar na segunda-feira. MILTON diz que vai ligar lá e passar o desconto.

COMENTÁRIO:

6292864351 12/04/2013 12:34:07 12/04/2013 12:36:05

        0 00:01:58 6299642801 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: DELSON(PREFEITO DE CARMO DO RIO VERDE) X MILTON - Falam de direcionamento de licitação que ocorrerá no município.

TRANSCRIÇÃO: MILTON - Alô!
DELSON - Alô!
MILTON - Oi!
DELSON - MILTON!
MILTON - Isso.
DELSON - É o DELSON, Carmo do Rio Verde, ta bão?
MILTON - Oh prefeitão! como é que cê ta?
DELSON - Ta sabeno da licitação?
MILTON -  Tô sabeno, eu tenho que conversar com o TOMAZ, é dia vinte e nove, num é isso?
DELSON - É, conversa com ele aí pra ele ajeitá o trem aí procê.
MILTON - Pode deixar, vô conversar com ele, vô ligá pra ele agorinha.
DELSON -  É, toma conta, 
MILTON - Viu?
DELSON - Senão, depois cê tem que cobrir aí ainda né?
MILTON - Então beleza, aí, aí, num ta ninguém passano informação não né?
DELSON - Não, eu acho que não, até tem que vê isso lá. (...)
MILTON - E, eu f iquei sabeno que uma meni, como é que chama? DORI, tem algum aí que trabalha DORIVAL, tal de DORIVAL tem?
DELSON - Não, pra mim não.
MILTON - Não né?
DELSON - Unh, hum.
MILTON - Não, be, beleza, eu vô ligá pra ele agora e vô.
DELSON - Participá aqui, esse menino aqui de Ceres, o BIOLA, ele vai querer vim entrá aqui né? 
MILTON - Não, pois é, mais aí o negócio é o seguinte: o edital na mão de quem? do TOMAZ? ou ta aí na prefeitura?
DELSON - TOMAZ, TOMAZ.
MILTON - Então pronto.
DELSON - Mais aqui, mais aqui já foi publicado, tem que vê com ele como é que faz ta?
MILTON - Não, beleza, vou ligá agorinha 
DELSON - Certo.
MILTON - Certo?
DELSON - (...)
MILTON - Certinho, que dia cê vem em Goiânia?
DELSON - Uai, eu, semana que vem  eu vô aí.
MILTON - Dá um pulo aqui.
DELSON - Pois é, cê cuida do meu trem aí.
MILTON - Então beleza, então, vó tranquilo, vô ligar pra ele agora.
DELSON - Ta, valeu, tchau.
MILTON - Falou então, um abraço, tchau.
DELSON - Tchau.
<CHAMADA ENCERRADA>

COMENTÁRIO:

6284293577 12/04/2013 12:36:24 12/04/2013 12:38:57

        0 00:02:33 6284054872 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON fala que TOMAZ esqueceu ele. TOMAZ diz que não. MILTON fala que na quarta tinham combinado de ir em Carmo e 
depois em Uruana. TOMAZ diz que é verdade, mas que o edital ele já passou para MILTON. Este diz que não foi o edital, foi só 
uma mensagem. TOMAZ fala que pediu a MARIANA para passar o edital. MILTON diz que não passou, que foi só a mensagem. 
TOMAZ diz que MARIANA não passou o de Uruana porque não está pronto. MILTON diz que o DELSON ligou agora, que ele 
perguntou se MILTON tinha visto que tinha saído o negócio, que falou que viu, que era dia 29, que ele falou para MILTON ver com 
TOMAZ. Este fala que está lá. MILTON pergunta se o povo lá tem acesso a esse edital. TOMAZ diz que não. MILTON pergunta se 
na segunda TOMAZ estará tranquilo. Este diz que não, que hoje está, que f icará no escritório o dia inteiro. MILTON fala que hoje 
está meio corrido, que tem de levar medicamento em Uruana. MILTON pede para TOMAZ passar o de Carmo por e-mail, que 
DELSON pediu para MILTON ver com TOMAZ e já definir, que qualquer coisa TOMAZ liga passando as coordenadas, que vai 
f icar esperando o de Uruana no e-mail.
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COMENTÁRIO:

6284293577 12/04/2013 15:13:52 12/04/2013 15:16:55

        0 00:03:03 6233486333 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARIA JOSÉ fala que vai passar a lista dos negócios, que ele não mandou a da farmácia básica. MILTON diz que não mandou, 
mas que recebeu a lista. MARIA JOSÉ fala que precisa de mais 6 caixas  de "diasepan?" de 10 mg,  MILTON fala que a caixa é 
com mil. MARIA JOSÉ diz que então é para mandar 3 caixas, que está precisando também de uma pipeta automática para o 
laboratório. MILTON pergunta se é a que a JAQUELINE havia pedido. MARIA JOSÉ confirma e diz que MILTON pode providenciar. 
MILTON diz que segunda tudo já f ica pronto.

COMENTÁRIO:

6285022798 12/04/2013 15:25:14 12/04/2013 15:27:48

        0 00:02:34 6285988086 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: GLIMAR  fala que está em Goiânia. MILTON fala que tinha um produto lá para levar em Uruana, mas que acha que levou para 
onde a ambulância estava. GLIMAR  diz que vai no domingo. MILTON fala que não está na JMédica, que está em uma reunião no 
Hospital Buriti, que não tem horário de sair, que na terça está pensando de dar um pulo lá em Uruana, que vai levar o edital para 
GLIMAR  ver. GLIMAR diz que tem que agilizar, porque senão vence o prazo. MILTON fala que semana que vem está tudo pronto, 
que passa lá já para o PAULO fazer alguma modif icação e mandar publicar. GLIMAR  pergunta se o pagamento foi feito. MILTON 
diz que uma parte, que a 2ª etapa só foi feita uma parte, que foi  24 mil. Combinam de conversar semana que vem em Uruana.

COMENTÁRIO:

6284293577 12/04/2013 15:58:53 12/04/2013 15:59:35

        0 00:00:42 6284054872 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: Chamada entre alvos 

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta a MILTON se a segunda empresa tem problema na Anvisa. MILTON diz que sim, que é o certif icado da Anvisa. 
TOMAZ fala que então não pode pedir. MILTON concorda e diz que o alvará municipal está tranquilo.

COMENTÁRIO:

6232772292 15/04/2013 10:37:58 15/04/2013 10:43:51

        0 00:05:53 6434471967 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RENATA diz a MILTON que foi lá, que falaram que lá em Corumbaíba não faz, só em Caldas Novas, mas que antes dela ir em 
Caldas Novas, tinha que ir em um contador para este arrumar a documentação, que a depender do contador, ele mesmo vai em 
Caldas Novas e faz a inscrição, que quem falou foi o pessoal da agrodefesa. MILTON pergunta se RENATA procurou o sindicato 
rural. Esta diz que sim, que ele falou a mesma coisa, que primeiro teria que fazer a inscrição em Caldas Novas, que é inscrição 
para criar gado. RENATA fala que procurou o contador de lá, o GEOVANE, que este disse que é com ele mesmo, que ele vai em 
Caldas Novas e faz, que o GEOVANE era o seu contador na sorveteria. Que este disse que iria precisar da documentação da 
fazenda e documentos do proprietário, que ele vai cobrar R$ 100,00, que aí quando estivar registrado vai na Agrodefesa para 
mexer com negócio de vigilância. MILTON fala para RENATA autenticar a xerox da escritura que eles têm, que aí entrega na mão 
dele (contador) para ele adiantar. RENATA comenta que já fez a mudança da energia, que tinham 3 contas de energia, que já 
pagou, que colocou o novo endereço de MILTON. MILTON diz que o dia que for lá para assinar, já leva os documentos 
autenticados.

COMENTÁRIO:

6232772292 15/04/2013 10:46:22 15/04/2013 10:48:45

        0 00:02:23 6285717665 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DOMINGOS pergunta a MILTON sobre Inaciolândia. MILTON fala que é para DOMINGOS pegar o edital lá. DOMINGOS diz que vai 
ter que sair o CRC lá e pergunta se ele consegue fazer o de MILTON lá também. MILTON pergunta se DOMINGOS vai lá. Este diz 
que está em Edéia, que lá eles mudaram para quinta-feira, que ia aproveitar para passar lá, que não sabe se consegue fazer 
dois CRC. MILTON fala para DOMINGOS ir lá, que qualquer coisa de lá ele liga, pois vai ligar para o prefeito agora. MILTON diz que 
se DOMINGOS quiser deixar para eles irem lá amanhã, que aí vão no carro da JMédica. DOMINGOS fala que pode ser. 
DOMINGOS diz que vai voltar.

COMENTÁRIO:

6232772292 15/04/2013 10:53:25 15/04/2013 10:55:26

        0 00:02:01 6232617722 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VALTER fala a MILTON que a CIDA ligou e disse que está com uma nota lá que não tem o número do processo, que quer mandar 
a nota para o pagamento, mas que não tem o número. MILTON fala que ligou lá e essa nota ficou para trás, que ela estava no 
controle interno. MILTON diz que amanhã cedo vai ligar para ela. VALTER pergunta se MILTON tem o controle da nota. MILTON diz 
que sim, mas que não tem como falar, que só pegando seus papéis para falar que nota que é, que ela tem que passar o valor da 
nota que está lá, para ele olhar no sistema quais são os itens e olhar em seu empenho, pois fez uma troca de mercadoria, que na 
verdade, pelo fato de os valores estarem defasados, faturou 14, por exemplo e mandou 8, que precisa saber quais itens para 
falar o número de autorização, mas que tinha colocado o número de autorização, que não sabe o que está dando errado, que 
todas as notas coloca o número de autorização de compras, que pode ser que colocou o número errado e não está batendo, 
que amanhã cedo já liga para ela.
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COMENTÁRIO:

6232772292 15/04/2013 11:20:14 15/04/2013 11:23:48

        0 00:03:34 6232617968 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CLÁUDIA fala a MILTON que a LARISSA, f isioterapeuta de Mozarlândia, está pedindo cotação de uns itens, que toda hora ela fala 
para a prefeitura comprar em outro lugar que é mais barato, que ainda não mandou, mas que está falando por causa dos 
aparelhos que ela falou que eles cobraram muito caro, que ela está pedindo agulha, seringa, água para injeção e papel para 
maca, que vai ter que ligar pois ela não especificou nada. CLÁUDIA pergunta qual é o preço de Mozarlândia. MILTON diz que 
pode ser preço 3, mas que não precisa passar preço. CLÁUDIA diz que ela quer a cotação. MILTON fala que é para CLÁUDIA 
dizer à LARISSA que é para a MARIA JOSÉ ligar para o MILTON. Comentam sobre seringa pedida (04, por 15) e outros itens 
pedidos. MILTON diz que é para falar para a LARISSA passar os pedidos para MARIA JOSÉ e esta passar para MILTON, pois 
não é ela que autoriza e compra, que quem libera é a MARIA JOSÉ, secretária ou o prefeito. MILTON comenta que está com o 
joelho machucado.

COMENTÁRIO:

6292864351 15/04/2013 14:51:47 15/04/2013 14:54:35

        0 00:02:48 6436781007 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: NENEGO de Israelândia pergunta se MILTON está na loja. Este diz que não, que amanhã estará lá. NENEGO pergunta se MILTON 
conseguiu passar os trem.  MILTON diz que não, que tem uns que o estão enrolando, de São Paulo Santa Catarina, que tem uns 
dois ou três itens que estão faltando, mas que até quarta-feira disseram que passam, que está dependendo deles para passar 
para eles. NENEGO pergunta se MILTON não tem aqueles medicamentos que foram passados. MITON diz que tem, que passou 
duas cotações para a menina, que passou da JMédica e da Prohospital. NENEGO pergunta pelos itens do injetável. MILTON diz 
que dos injetáveis ela não passou nada. NENEGO diz que ela falou que passou. MILTON fala que não, que ela passou uns 10 
itens do posto, que tinha f ita de glicemia, papel lençol. MILTON fala para NENEGO passar de novo. NENEGO fala para MILTON 
abrir o e-mail quando chegar que já está lá. MILTON diz que amanhã cedo já passa para elas e pergunta se aquele outro das f itas 
de glicemia já resolveu. NENEGO fala que elas estão esperando esse outro para fazer um pedido só.

COMENTÁRIO:

6232772292 15/04/2013 15:03:15 15/04/2013 15:14:19

        0 00:11:04 6230933410 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON conversa com DOMINGOS sobre eles não terem se encontrado. MILTON diz que tinha uma encomenda para SAMIRA. 
DOMINGOS pergunta onde MILTON foi. Este diz que foi lá no colégio, que foi lá depositar aqueles "borrachudos", que foi em 
frente ao Buriti, que foi no caixa eletrônico, que não demorou. DOMINGOS diz que f icou esperando muito tempo, que saiu de lá 
1h20m. MILTON comenta que tinha uma encomenda para SAMIRA, uma coisa que trouxe lá da roça para ela. DOMINGOS 
pergunta se o trem deu certo. MILTON diz que DOMINGOS tinha que sondar para ele. DOMINGOS que alguém foi ao banco na 
hora que ele chegou. MILTON pergunta como está as contas. DOMINGOS diz que o ÉRICS? não foi hoje. MILTON diz que a 
SAMIRA sabe. DOMINGOS diz que a SAMIRA não está soltando mais nada assim não. MILTON indaga se DOMINGOS perguntar 
ela não fala. DOMINGOS diz que perguntou como estava e ela não falou, que tinha entrado dinheiro mais cedo, mas que era 
pouco, que tinha falado que tinha entrado uns 10 hoje de manhã, que foi ele (VANDERLEI?) que falou. MILTON pergunta se ele 
falou alguma coisa do cheque. DOMINGOS diz que não, mas que ele disse que vai resolver, que falou isso semana passada. 
MILTON comenta que só na quarta f ica sabendo se o cheque deu certo, que são dois dias úteis após o cheque. DOMINGOS 
pergunta se o alvará da Prohospital saiu. MILTON diz que saiu, que só está no endereço antigo, que tem o protocolo de entrada, 
que a ANVISA demora demais, que o restante está tudo certinho, que já tem até balanço patrimonial. DOMINGOS pergunta o que 
está pedindo no edital de Inaciolândia. MILTON diz que não sabe, que amanhã vai lá. DOMINGOS diz que vai ligar lá para ver se o 
cara lhe passa o edital. MILTON fala que de todo jeito vai ter que ir lá, que vai decidir sua vida com o prefeito, que aí DOMINGOS 
vai assistir o babado. MILTON comenta que o prefeito ganhou mas está muito distante, que na época da política ele estava muito 
entrosado com eles, que vai ligar para ele hoje à noite e vai bater a pedra f inal, que são duas horas de viagem. Falam sobre 
pegar o edital. MILTON diz que tem resolver, que cancela ou passa para outro. DOMINGOS diz que tem que ir lá para fazer o 
CRC. MILTON pede para transferir para SAMIRA. MILTON comenta com SAMIRA que seu cheque entrou hoje, que está torcendo 
para compensar. SAMIRA fala sobre contas da empresa, que teve uma conta que foi protestada, que acha que foi da 
"bioquímica", que pagou em cartório, que ainda tem que entrar a outra parte de Aragarças. MILTON diz que vai ver o que vai dar. 
MILTON diz que tem uma encomenda da roça para ela. 

COMENTÁRIO:

6284293577 15/04/2013 16:35:34 15/04/2013 16:36:13

        0 00:00:39 6484267731 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: "DOUTORA" pergunta ao MILTON se este recebeu... MILTON responde que sim, recebeu o e-mail que ela encaminhou... 
"DOUTORA" salienta que MILTON pode ir olhando, rapidinho, rapidinho, pois necessita urgente... MILTON indaga se está tudo ok. 
"DOUTORA" promete ligar um pouco depois.  

COMENTÁRIO:

6292864351 15/04/2013 16:39:55 15/04/2013 16:40:55

        0 00:01:00 6281184731 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: BASTOS reclama que MILTON esqueceu dele. MILTON pede perdão. BASTOS salienta que falou com a CLÁUDIA hoje e informa 
um medicamento acabou. MILTON pede que BASTOS ligue no dia seguinte, no mesmo celular, por volta das 10h, para que não 
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esqueça do pedido e coloque o produto no carro para levar para o interessado.

COMENTÁRIO:

6284293577 15/04/2013 17:48:37 15/04/2013 17:50:54

        0 00:02:17 6484267731 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: IVONE pede ao MILTON que faça uma TOMADA DE PREÇOS Rápido para eles. MILTON RESPONDE que de toda maneira tem que 
publicar. IVONE salienta que ele falou para pegar propostas só com três empresas. MILTON pede à IVONE que tal pessoa ligue 
diretamente para ele.. IVONE salienta que a pessoa estará lá amanhã e que tem jeito, sim, dele ligar. MILTON quer melhores 
informações sobre o processo de publicação de TOMADA DE PREÇOS. IVONE pede que MILTON realize o que for de sua parte 
com rapidez. 

COMENTÁRIO:

6292864351 15/04/2013 19:51:19 15/04/2013 19:52:16

        0 00:00:57 6292188424 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FAUSTO(Prefeito de Araguapaz/GO) solicita para cônjuge de MILTON dizer ao mesmo que o prefeito gostaria de encontrá-lo 
após o almoço, solicita ainda que dê recado ao MILTON para retornar a ligação no dia posterior no período matutino.

COMENTÁRIO:

6284293577 16/04/2013 08:23:53 16/04/2013 08:24:45

        0 00:00:52 6284130015 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON cobra de uma pessoa chamada de DOUTOR os preços de uma material para comprar para uma PREFEITURA. DOUTOR 
disse que pediu para um cara ligar para MILTON. MILTON assevera que o cara não ligou e que o interessado da PREFEITURA não 
pára de ligar. DOUTOR assevera que vai contatar com o cara agora pedindo que este ligue para MILTON.

COMENTÁRIO:

6284293577 16/04/2013 08:28:36 16/04/2013 08:35:39

        0 00:07:03 6436881462 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI - chamada por DOUTORA - pergunta ao MILTON se este fazendo "aquela"... MILTON responde que sim, está colocando os 
preços certinho. DOUTORA avisa que o ASSESSOR está passando uns formulários e derepente MILTON aguarda tais 
informações para que MILTON faça direto nos pápeis certos. DOUTORA salienta que deverá aguardá-la um pouquinho mais. 
MILTON aguardará, pois assim não necessitará fazer tudo de novo: fará um sreviços só nos pápeis certos. DOUTORA pede que 
MILTON mande "ENALAPRIL" - 20 mg - cinco caixas, com quinhentos. DOUTORA pergunta o preço. MILTON responde que não 
passa de R$ 60,00. DOUTORA assusta com o preço. MILTON responde o preço correto: R$ 45, 00 com quinhentos a caixa. 
DOUTORA pede também "HIDROClOTIAZIDA". 25mg, cinco caixas. O preço deste medicamento é R$ 20,00 - caixa com 400 
comprimidos. DOUTORA pede seis caixas. DOUTORA ainda pede METIFORMINA - R$ 63,00 - caixa com mil comprimidos. 
DOUTORA pede duas e perguntase MILTON está dando desconto. MILTON reponde que sim... DOUTROA faz outros diversos 
pedidos de medicamentos... MILTON registrará como vale de mercadorias e observará que  a interessada buscará ainda hoje, via 
ambulância. DOUTORA pede preço bom, pois quer continuar comprando dele. MILTON assevera que está tranquilo e que milagre, 
tem gente que faz coisa que não pode e que preto no branco ele ganha. MILTON esperará o repasse da planilha correta, para 
mandar certinho...

COMENTÁRIO:

6292864351 16/04/2013 09:24:33 16/04/2013 09:26:29

        0 00:01:56 6233487657 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TIAGO, farmacêutico de Mozarlândia, diz que conversou com MARIA JOSÉ e esta falou que tem material da farmácia básica para 
pegar com MILTON. Este fala que está prontinho. TIAGO fala que parece que vai passar um carro lá para pegar. TIAGO pede 
para MILTON acrescentar alguns  itens do hospital (formol 37%, detergente e "descartex?").

COMENTÁRIO:

6292864351 16/04/2013 09:24:52 16/04/2013 09:26:29

        0 00:01:37 6233487657 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: THIAGO - FARMACÊUTICO DE MAGALHÃES - pergunta ao MILTON se os medicamentos da FARMÁCIA BÁSICA  estão prontos 
para pegar, conforme orientou MARIA JOSÉ. MILTON responde que o pedido está pronto há vários dias. THIAGO pede o 
acréscimo de itens no pedido. O rapaz vai passar hoje para pegar, assevera THIAGO.

COMENTÁRIO:

6285022798 16/04/2013 09:37:18 16/04/2013 09:38:15

        0 00:00:57 6292188424 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FAUSTO, prefeito de ARAGUAPAZ, combina de se encontrar com  o MILTON no dia seguinte na "J. MÉDICA". 
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COMENTÁRIO:

6284293577 16/04/2013 09:44:03 16/04/2013 09:48:53

        0 00:04:50 6298536881 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LUCAS reclama para MILTON que as licitações estão tudo sendo canceladas. MILTON propõe uma surpresa de aniversário para 
o "DÓ". MILTON pede à FERNANDA dois jogos de documentos - datas diferentes - para fazer uma cobertura e quatro envelopes 
(contrato social, documentos do sócios, CNPJ, Certidão Estadual, Federal, Municipal, INSS, FGTS, Trabalhista e Alvará da 
Vigilância Sanitária). Os documentos devem ser autenticados. MILTON pede papel timbrado para fazer a planilha. O carimbo será 
pego depois com o "DÓ".

COMENTÁRIO:

6284293577 16/04/2013 10:35:33 16/04/2013 10:40:17

        0 00:04:44 6284054872 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON X TOMAZ - Conversam sobre confecção de edital de licitação de medicamentos.

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ - Alô!
MILTON - Oh doutor!
TOMAZ - Tudo bão?
MILTON - Bom e você?
TOMAZ - Graças a Deus tudo certo.
MILTON - Oh, ta na correria.
TOMAZ - Tô cara, tô saindo de Goiânia agora.
MILTON - Ah é, cê vai pra onde?
TOMAZ - Vou lá para Corumbaíba.
MILTON - Ah, que benção.
TOMAZ -  É, vou lá fazer nadinha.
MILTON - (risos) 
TOMAZ - Cê adora.
MILTON - E, deixa eu te falar: e, a LUCIANE  te passou a lista né?
TOMAZ - Ainda não, mais, e, o menino ta trabalhando nela, ai, eu de, eu devo pegar lá pessoalmente. 
MILTON - Ah, então beleza então.
TOMAZ - Aí, até eu já vou vou descer pra lá, vou f icar o dia inteiro, a tarde toda, eu vô organizá tudo lá isso hoje, né? eu vou 
deixar pronto. 
MILTON - Então beleza, deixa eu te explicar o seguinte: cê num pode esquecer, é doce ficar com esse trem em mão viu?
TOMAZ - Ta.
MILTON - Certo? pra num tê perigo, pra deixá lá não, qualquer
TOMAZ - Ta.
MILTON - Coisa tem que te ligar, 
TOMAZ - Ta, ta, ta, ta.
MILTON - Deixa eu te falar o seguinte: do Carmo, eu não recebi do Carmo ainda, passou pra.
TOMAZ - Ta marcado pro dia 29.
MILTON - Pois é, eu não recebi, nadinha do Carmo, o edital, pra mim ir trabalhano, entendeu?
TOMAZ - Não, mais é proposital cara, é estratégico.
MILTON - É? 
TOMAZ - É.
MILTON - Mais aí cê passa pra mim, pra mim adiantar ê, pra mim.
TOMAZ - Mais então, cê tem que ir lá no escritório buscar, porque, eu não passo por email, esses trem mais, eu proibi né? lá no 
escritório esse trem de, lá tava muito, tava muito na cara esse trem, eu comecei f icar com medo, passa lá, ou pede alguém pra 
passar lá com um pendrive e pega lá, faz esse favor.  
MILTON - Não, beleza então.
TOMAZ - É, porque eu não posso ter vinculo com o fornecedor dessa, entendeu?
MILTON - Anh, não tá certo.
TOMAZ - E, email fica uma coisa que é, num tem jeito, f ica marcado. 
MILTON - Não, então ta jóia. 
TOMAZ - Tá? Ta lá, ta prontinho.
MILTON - Não beleza.
TOMAZ - Mais aí da certo.
MILTON - Eu vou chegar lá e procurar com quem?
TOMAZ - MARIANA, MARIANA, sabe tudo.
MILTON - MARIANA.
TOMAZ - MARIANA.
MILTON - Então eu vô pedir pra pegar lá hoje.
TOMAZ - Pode, pode sim, tá? 
MILTON - Então tá cer, e, dei.
TOMAZ - Uruana cê recebeu né?
MILTON - Recebi, já tô enviano pra lá, mais, e, do memo jeito, deixa eu te explicar: eu vô passar só pra eles pô as fonte e os 
orçamento e tudo, 
TOMAZ - Mais tem que me procurar.
MILTON - É, exatamente, vai procurar, se te ligar, vai procurar pra você, cê tá entendeno? 
TOMAZ - Cê viu que eu deixei em amarelo lá, a questão da, da, da Anvisa lá.
MILTON - Já mudei, já mudei.
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TOMAZ - Isso, eu deixei pra você dá uma olhada.
MILTON - Já mudei e coloquei a trabalhista, que num tava, e coloquei a falência e concordata.
TOMAZ - Ah ta, combinado.
 MILTON - Tá certo? Tá bele, aí 
TOMAZ - Ok.
MILTON - De, deixa eu te falar: é, então cê tá sabeno? URUANA vai só colocar as dotações, o número, e, eu, vai voltar ele pra 
mim, e, eu vou te passar procê fazê do memo jeito. 
TOMAZ - Tá, combinado.
MILTON - Ta certo? Eu vô pedir pra passar lá e pegá, e Mozarlândia? cê tá sabendo? tem alguma coisa?
TOMAZ - Tá, tive lá ontem, 
MILTON - E aí?
TOMAZ - Vão buscar na minha mão pra fazer. 
MILTON - Ah é?
TOMAZ - Vou soltar as datas, lá, lá, e, e Araguapaz, eu tô marcano as datas,  
MILTON - Pois então, não esquece não, põe muito um em cima do outro, pra mim, mim dá um prazinho, pra num tê perigo. 
TOMAZ - Não, pois é, eu pensei nisso, até pra mim(...) 
MILTON - Cê te pensar Corumbaíba, tamém, porque, Corumbaíba, Araguapaz, Mozarlândia, Carmo,  e, essas coisas, nóis tem que 
ta junto, que ocê mais eu junto pra num tê perigo
TOMAZ - Certo? pois é, então, por isso que eu tô tentano compatibilizar a minha presença lá também.
MILTON - Então beleza, organiza isso 
TOMAZ - Tá?
MILTON - Pra num, cê num atrapalha tamém.
TOMAZ - Isso, é, tô pensano nisso.
MILTON - Tá? 
TOMAZ - Combinado.
MILTON - Então beleza então.
TOMAZ - Ah, e tem, e tem ainda Pires do Rio né?
MILTON - Pires do Rio, exatamente.
TOMAZ - Pires do Rio tá marcado, eu acho já.
MILTON - É?
TOMAZ - É.
MILTON - Mais, e devido o afastamento lá?
TOMAZ - Não, num afastou não, já voltou, esse assunto já morreu. 
MILTON - Ah, então beleza.
TOMAZ - Né, pus essa questão na mão.
MILTON - Mais e.
TOMAZ - Do FELICÍSSIMO, já ta resolvido. 
MILTON - Então beleza, e deixa eu te falar: e aí como é que eu faço pra pegar isso aqui.
TOMAZ - Só que lá o edital, só que lá o edital, não tem jeito de tirar a, lá eu a, lá eu acho que passou a questão da certidão, viu? 
da, da Anvisa.
MILTON - O da Anvisa? 
TOMAZ - Lá pa, lá, lá tá pedino, agora que eu tô lembrano. 
MILTON - Ah, entendi.
TOMAZ - Porque lá não é cem por cento na minha mão. 
MILTON - Ah, tá certo.
TOMAZ - Vê, vê o edital, pede pra te passar.
MILTON - Não, beleza. 
TOMAZ - Aí eu resolvo isso, não, melhor, pega com a MARIANA.
MILTON - Então tá jóia.
TOMAZ - Tá?
MILTON - Falou, aí eu vou pegar, mais o, resto assim, igual do Carmo num tá tendo perigo, num tá saino não?
TOMAZ - Ta não, fiz não, fiz ainda não, tá pronto não.
MILTON - Ta, ta beleza, então.
TOMAZ - Ta?
MILTON - Certinho então doutor. 
TOMAZ - Ok.
MILTON - Um abraço. 
TOMAZ - Ta tchau.
MILTON - Té mais, tchau.
<CHAMADA ENCERRADA>

COMENTÁRIO:

6284293577 16/04/2013 10:58:57 16/04/2013 10:59:56

        0 00:00:59 6285523171 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI informa ao MILTON que olhará aqueles trem lá (pagamentos?!). MILTON reclama que HNI o deixou na mão. HNI salienta que 
estará encaminhando via e-mail alguns pedidos. MILTON se compromete a olhar...
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COMENTÁRIO:

6284293577 16/04/2013 11:12:28 16/04/2013 11:13:54

        0 00:01:26 6298536881 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON orienta a HNI a tentar pegar o EDITAL para ver o que o pessoal vai dizer, pois o cara disse que não está lá não, está com 
ele. MILTON quer saber se a informação procede. MILTON pede que HNI pegue o telefone no cadastro. HNI pergunta brincando 
ao MILTON: "se eu conseguir pegar o EDITAR, você aumenta mais 30%?!"...

COMENTÁRIO:

6284293577 16/04/2013 11:57:02 16/04/2013 12:04:04

        0 00:07:02 6285717665 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MMILTON pergunta se o DÓ pegou os cem reais para por gasolina. DÓ pergunta  a que horas vão. MILTON diz que o "prefeito de 
lá" (ZILMAR, prefeito de Inaciolândia) está vindo. DÓ pergunta como  faz, pois tem que fazer "trem"  lá. MILTON diz que já deu um 
choque de trezentos e sessenta volts. DÓ pergunta como assim  e pergunta como vai acontecer.  MILTON diz que vão fazer do 
jeito dele. DÓ diz que tem que fazer. MILTON diz que vão fazer sem que seja preciso que ela vá "lá". DÓ pergunta como é que ele 
f ica nessa jogada. MILTON pergunta se o DÓ é funcionário do WANDERLEI.  DÓ diz que não e é para o MILTON esquecer esse 
trem. MILTON diz que "ele" - prefeito - vai lá - onde o  MILTON está -  e qualquer coisa faz as "duas deles". DÓ diz que  se o 
MILTON falou ta falado. MILTON diz que  de todo jeito não vai ser  as duas.  DÓ diz que sabe que não vai ser só ele dois. MILTON 
diz que nas dele não vai ser  só ele dois, que tem o VALTINHO da UNIX. DÓ  diz que fazem os três "alinhadinhos". MILTON diz 
que de todo jeito tem que fazer, mas o "cara lá", ele - ZILMAR - lhe passou para o "cara lá" - VILMAR - e que ele, MILTON, falou 
com o PREFEITO (ZILMAR) e falou "ta assim, assim, assado", e que o PREFEITO (ZILMAR) falou que pode esperar e ligar o rapaz -
(VILMAR) e que ele - ZILMAR - estava em Goiânia, mas iria ligar para o VILMAR. MILTON diz que ligou par ao VILMAR e este diz 
que o PREFEITO - ZILMAR - ligou e falou para saber o que estava acontecendo. MILTON dia que falou par ao VILMAR qeu liga na 
prefeitura e falam que ele - MILTON - tem que ir à prefeitura para fazer um "CRC"?, e pergunta que "PARCEIRA, QUE PORRA  É 
ESSA".  MILTON diz que o VILMAR perguntou quem disse isso ao MILTON. Este informa que foi o pessoal da licitação que falou. 
MILTON diz que o VILMAR falou que iria olhar isso até as três horas da tarde. MILTON diz que falou par ao MILTON  que se for 
para tocar assim que ele - MILTON - vai  lá - Inaciolândia -  na sexta-feira  e que vai "moer o preço" e que depois "eles" - 
referindo-se ao pessoal da prefeitura de Inaciolândia -  teria que se virar com "nota e produto" e que o VILMAR disse que não vai 
ser assim não. MILTON diz que falou par ao VILMAR olhar isso que está uma "bagunça danada".  DÓ diz que pode passar os 
dados, faz o CRC e chega lá eles perdem. MILTON diz que vai passar os dados e explicou pra ele - VILMAR -.  MILTON diz que 
de qualquer forma o PREFEITO vai estar lá (MILTON) para definir sobre isso e que de todo jeito o DÓ pode f icar tranqüilo, só que 
não dá adiantar ao DÓ o quanto este iria ganhar "lá" - Inaciolândia -, e que está "deixando linha" para o DÓ, mas ser previsão de 
porcentagem.  DÓ diz que o sobrar lá fica satisfeito. MILTON diz que não vai ter colher de chá com ninguém não, com 
ANDERSON... MILTON diz que "eles" - outros vendedores - os chamam para ir "nos trem deles".  DÓ pergunta se o MILTON vai lá 
em Santo Antônio. MILTON diz que não foi chamado. DÓ pergunta se é Santo Antonio do Descoberto. MILTON diz que é Santo 
Antonio de Goiás. DÓ pergunta por DIORAMA e corrige para ALOANDIA e pergunta se o MILTON tem esquema em ALOANDIA.  
MILTON confirma.  DÓ diz que o CARRERINHA passou por lá - onde o DÓ está - e que o CARRERINHA falou de um esquema em 
ALOANDIA tinha um esquema com outras empresas e parece que desmanchou com a JMÉDICA e que o pessoal de Aloândia não 
vai mexer com a JMÉDICA mais não. DÓ diz que falou que não estava sabendo disso não.  MILTON diz que é para o DÓ ver, pois 
acabou de pedir a "FERNANDA DUAS COBERTURAS" - orçamento -. MILTON diz que está com duas cartas convites e, falando a 
verdade, não dá conta do CARRERINHA.

COMENTÁRIO:

6284293577 16/04/2013 12:04:16 16/04/2013 12:08:43

        0 00:04:27 6285717665 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON avisa para o "DÓ" que tem duas cartas convites deles e que as repassará a ele para que sejam organizadas. DÓ 
pergunta pelo caso do LABORATÓRIO DE INDIARA. MILTON responde que teve que atender, pois f icaram no pé dele. MILTON 
salienta que não enganou DÓ, para fazer uns vales, amontoar  uns vales e depois fazer um bem bolado. MILTON salienta que 
nos próximos DÓ irá atender... DÓ assevera que está defendnedo seu pão. MILTON fala que não pode e defender para o 
VANDERLEI e pergunta se compensou, pois entrou na conta. DÓ responde que ainda não... DÓ fala que CORUMBAÍBA pagou. 
MILTON pergunta pelo WELLIGTON e pela SAMIRA... DÓ salienta que quando o WELLIGTON está lá, a SAMIRA não mexe. MILTON 
pergunta se DÓ não viu se no BRADESCO não pagou. DÓ vai averiguar com o WELLIGTON... Tem um pagamento de "20" do 
Banco do Brasil e um de  "10" no Bradesco (dois de "5"). DÓ diz que provavelmente vai dar. MILTON pede que DÓ olhe lá e lhe 
fale. MILTON vai encaminhar um EDITAL a DÓ e este deverá fazer a PROPOSTA com a marca deste (DÓ). MILTON pede que ora 
que DÓ receber o documento deve ligar para ele. 

COMENTÁRIO:

6284293577 16/04/2013 14:15:20 16/04/2013 14:17:15

        0 00:01:55 6285523171 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta ao MILTON se este recebeu (pedido?!). MILTON responde que sim e que já está providenciando. HNI explica que um 
carro está saindo e deixará no SAMU um paciente e irá lá buscar. MILTON pergunta a HNI se este olhou o negócio dele. HNI 
reponde que irá olhar agora. HNI pergunta por um produto... MILTON responde que está mandando e que manda o que eles 
pedem... MILTON pede ao HNI que controle isso... 
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COMENTÁRIO:

6285022798 16/04/2013 14:17:17 16/04/2013 14:18:30

        0 00:01:13 6292720865 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: KRÉSIA pergunta ao MILTON se este recebeu uma lista. MILTON responde que sim e que repassou para o e-mail do FAUSTO. 
KRÉSIA brinca que quase foi mandada embora em decorrência dos preços, mas que depois o FAUSTO adorou... MILTON 
pergunta à DOUTORA KRÉISA se esta recebeu uns materiais. KRÉSIA responde que  já está usando tudo.

COMENTÁRIO:

6284293577 16/04/2013 14:53:31 16/04/2013 14:54:59

        0 00:01:28 6284130015 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pede a WALTINHO dois jogos de documentos deste em quatro envelopes para uma carta convite, salientando que, no 
caso, que precisa da cobertura de WALTINHO. MILTON pede os papéis timbrados e o carimbo... WALTINHO levará assim que 
chegar no escritório. MILTON lembra que os dois tem CARMO DO RIO VERDE. WALTINHO responde que está f irme com MILTON...

COMENTÁRIO:

6284293577 16/04/2013 16:20:19 16/04/2013 16:20:31

        0 00:00:12 6284130015 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: Walter pergunta a MILTON se está na JMÉDICA. este responde que sim. Walter salienta que levará um negócio para MILTON 
agora... Após a conclusão da ligação Milton continua conversando e diz, "então Zilmar" confirmando a presença de Zilmar na  
JMédica.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284293577 16/04/2013 17:39:15 16/04/2013 17:42:03

        0 00:02:48 6285717665 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pede que DÓ  prepare a documentação para irem fazer INACIOLÂNDIA amanhã cedo. DÓ pergunta por ALOÂNDIA. 
MILTON responde que ALOÂNDIA será feito na parte da tarde. MILTON orienta DÓ a levar as certidões para fazer CRC de uma 
vez. MILTON salienta que teve uma conversa boa com o PREFEITO e que DÓ irá sentir amanhã... MILTON pede que DÓ leve o 
dinheiro para o almoço e da gasolina... EDILBERTO cobre as despensas de MILTON pela J MÉDICA. Assim o VANDERLEI deve 
cobrir as despesas de DÓ.

COMENTÁRIO:

6284293577 16/04/2013 17:42:52 16/04/2013 17:44:04

        0 00:01:12 6285717665 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON cobra de HNI sobre um negócio (liberação de pagamento?!) que este não olhou. HNI salienta que os três negócios deram 
certo e que mandou um e-mail avisando. MILTON indaga se pode emitir cheque...

COMENTÁRIO:

6284293577 17/04/2013 11:15:34 17/04/2013 11:16:52

        0 00:01:18 6233801305 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LU (da PREFEITURA DE ARAGUAPAZ) liga para o MILTON e diz que vai enviar pelo EMAIL a lista dos orçamentos que fez, só que 
com os cortes. MILTON pergunta se quer que coloca os preços de novo. LU diz que não, que quer que passa para os papéis 
timbrados, que está daquele jeito, com os seus valores, só foram excluídos e diminuindo as quantidades. MILTON pergunta se 
fez dispensa de ODONTOLOGIA. LU diz que fez na ÚNICA DENTAL. 

COMENTÁRIO:

6284293577 17/04/2013 11:18:02 17/04/2013 11:20:32

        0 00:02:30 6233801305 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON liga para LU (da PREFEITURA DE ARAGUAPAZ) e diz que a ÚNICA DENTAL veio o dentista com a CLÉZIA e não fez o 
pedido de dispensa emergencial. LU diz que eles vão começar a comprar agora. MILTON pergunta se pode usar aquele contrato 
antigo. LU diz que não é obrigado a comprar. MILTON diz que sabe, só que poderia usar o saldo "dele" para depois não ter 
nenhum tipo de preocupação, e pede para pedir a CLÉCIA para ligar. LU diz que vai pedir para CLÉZIA ligar. LU diz que está 
enviando a PLANILHA e ele (MILTON) vai colocar os três orçamentos com data de hoje, carimbo, assinatura... ,do jeito que estão 
acostumados a fazer, e que inclusive na PLANILHA que está enviando está mandando a de ODONTOLOGIA junto, e fala que se 
for para fazer separado que é só recordar e colar . MILTON diz que não tem problema, porque vai fazer um pregão tudo junto. LU 
diz que é pregão tudo junto, e fala que não precisa alterar nada pede para quem mexer não mexer nas colunas de valores. 
MILTON diz que é ele quem vai fazer. LU  pergunta para o MILTON se manda hoje. MILTON diz que hoje não faz, mas que amanhã 
manda. LU diz que na semana que vem pelo jeito. MILTON diz porque está em PONTALINA e depois vai para INACIOLÂNDIA. 
LOURDES pergunta se pode enviar para solicitar o edital e se ele (MILTON) coloca  tudo com a data de hoje. MILTON diz que faz, 
e pede para passar para o TOMAZ e este entrar em contato com ele (MILTON), e mandar uma mensagem para o TOMAZ dizendo 
que já passou as PLANILHAS para o MILTON.
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COMENTÁRIO:

6284293577 17/04/2013 11:39:41 17/04/2013 11:43:03

        0 00:03:22 6292418855 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CHAMADA DUPLICADA

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a MILTON que está com ROMÁRIO, que a nota que foi tirada é de material e "lá tem de medicamento só", tem R$ 
25.000,00. MILTON diz que é para justificar, assinar "nas costas". EDILBERTO questiona se não precisa do carimbo. MILTON 
pede para "ele" assinar, porque tem um "carimbim" do DIVINO MAGNO em seu armário e quando chegar carimbará. EDILBERTO 
diz que ela não achou o restante das notas. 
HNI (Prefeito) diz a MILTON que LUCIENE passou para seu e-mail... Diz que o saldo que possuem é de remédios, de 
medicamentos, de material não tem. HNI (Prefeito) diz que "é pra matar aquele negócio, pagou 15 mil e pouco" e está devendo 
"vinte mil e pouco". HNI (Prefeito) diz que está deixando "uma listinha bem enxuta" com EDILBERTO e na sexta-feira mandar 
buscar "os trem". 

COMENTÁRIO:

6284293577 17/04/2013 12:22:12 17/04/2013 12:23:02

        0 00:00:50 6484267731 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: IVONE pergunta ao MILTON se este conseguiu olhar lá, se encontrou (pedido?!). MILTON responde que está em PONTALINA, 
contudo olhará assim que chegar em Goiânia, para passar para ela (IVONE). 

COMENTÁRIO:

6292864351 17/04/2013 15:42:18 17/04/2013 15:45:08

        0 00:02:50 6292188424 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON conversa com FAUSTO BRITO LUCIANO (prefeito de ARAGUAPAZ/GO) e tratam sobre aquisição de equipamentos e 
medicamentos, para depois realizarem o pregão.

TRANSCRIÇÃO: MILTON - Alô!
FAUSTO -  Oh MILTON! Ta bom? FAUSTO
MILTON - Oh! Prefeitão! como é que cê ta?
FAUSTO - Cê ta aí na JMÉDICA ou já indo embora?
MILTON -  (risos) parcerão! (risos)
FAUSTO - Cê ta em casa?
MILTON - Que isso, eu que, eu queria ser prefeito, viu(sorri).
FAUSTO - (sorri) por quê? (sorri)
MILTON -  Pra mim ter essas mordomia, (sorri)
FAUSTO - Que mordomia rapaz! Eu to é morreno, correno, cê ta é doido.
MILTON -  (sorri) 
FAUSTO - (sorri)
MILTON - Vem cá que nóis vai aplicá um remédio nocê. 
FAUSTO - Cê ta aí na JMÉDICA?
MILTON - Não, num to na JMÉDICA não, mais o EDILBERTO ta lá te esperano. 
FAUSTO - Não, mais eu queria era falar coce pó. 
MILTON - comigo mesmo?
FAUSTO - É, que eu quero definir aquelas compras daqueles equipamentos, cê já mandou um pouco, eu quero comprar o resto, 
procê mandar a nota logo, quero te pagar.
MILTON - Ah, então beleza, então.
FAUSTO -  Ai, ai esse trem, eu tenho que definir é cocê. 
MILTON - Não, então deixa eu te falar o seguinte:
FAUSTO - Ãnh!
MILTON - Cê ta em Goiânia amanhã?
FAUSTO - Tô não, tô ino embora hoje, mais segunda-feira eu tô aqui, sem falta. 
MILTON - Então be, então beleza, aí terça-feira eu já faturo a nota. 
FAUSTO - Vamos fazer assim oh: eu, eu. 
MILTON - Deixa eu te falar o seguinte: cê recebeu o email daquelas compra de medicamento? 
FAUSTO - Recebi, aquilo lá cê pode manda pra mim, mais aí podia, eu não sei como é que vai ser, aqueles medicamentos pode 
mandar. 
MILTON - Não, aqueles lá vai ter que esperar, tem que esperar o pregão pra depois nóis faturar.  
FAUSTO - Não, eu sei, mais que eu tô sem lá sabe? Se ocê pudesse mandar sem esperar o pregão.
MILTON - Não, mando, mando, essa semana ainda. 
FAUSTO - Agora, o pregão eu num sei o quê que o TOMAZ está esperano para marcar ele.
MILTON - Não, a LU, a LU me ligou hoje,  
FAUSTO - Ãnh!
MILTON - É, a LU, ela tava esperano é a LU
FAUSTO - Ãnh!
MILTON -  A LU me ligou hoje, falano que já passou no meu email, os corte reduzino pra num dá um valor tão alto.
FAUSTO - Isso, isso.
MILTON - Entendeu?
FAUSTO - Ãnh!
MILTON - Ela me ligou hoje, então, o TOMAZ tava esperano era isso, entendeu? 
FAUSTO - Ah, ta, que eu vou chegar lá, eu vô pô quente nesse povo lá.
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MILTON - Isso! O TOMAZ tava esperano era isso aí. 
FAUSTO - Ãnh, han, 
MILTON - Agora já.
FAUSTO - Vamo fazê o seguinte: é, é, segunda-feira cê ta aqui? Ou ta viajano?
MILTON - Tô, Não, segunda-feira eu tô aqui, entendeu? 
FAUSTO - Deixa eu, deixar marcado cocê duas lá na JMÉDICA, pode ser?
MILTON - Certo, pode ser, hoje, 
FAUSTO - Não, que. 
MILTON - Sabe aonde que eu tô?
FAUSTO - Ãnh!
MILTON - Inaciolândia, trezentos quilômetros de Goiânia.
FAUSTO - Nossa! Cê ta em Inaciolândia, cê ta longe demais uai.
MILTON - (risos) 
FAUSTO - e, einh MILTON.
MILTON - Tô aqui com o ZILMAR, 
FAUSTO - Não, va, vamos fazer o seguinte então. 
MILTON - Na.
FAUSTO - É, segunda-feira duas horas da tarde, eu tô lá. 
MILTON - Então beleza, eu tô te esperano pra nóis tomá um café.
FAUSTO - Tá.
MILTON - E, uma água gelada.
FAUSTO - Tá bão. 
MILTON - Se ocê quiser vim
FAUSTO - Deixa eu falar outro negócio.
MILTON - Se ocê quiser vim para almoçar com a gente, cê me liga, 
FAUSTO - Uai, eu vô vê se dá certo, deixa eu vê, einh? 
MILTON - Então, fala. 
FAUSTO - Depois, cê, cê vê, cê vê com o EDILBERTO lá, aquele outro documento 
MILTON - Não, ta beleza.
FAUSTO - Deu problema lá, viu?
MILTON - Deu?
FAUSTO - Tá bão, deu.
MILTON - Então beleza, eu vô vê e te ligo.
FAUSTO - Cê me fala, então.
MILTON - Certinho doutor. 
FAUSTO - Um abraço.
MILTON - Falou.
FAUSTO - Tchau.
<CHAMADA ENCERRADA>

COMENTÁRIO:

6285022798 17/04/2013 15:49:07 17/04/2013 15:50:39

        0 00:01:32 6492591747 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON X NELDES BERALDO COSTA (Prefeito de Perolândia)

TRANSCRIÇÃO: Milton x NELDES - MILTON diz  você vem em Goiânia quando; "Prefeito"  diz estou em Goiânia; Milton diz que precisava de falar 
com você pessoalmente; "Prefeito" diz para Milton ligar a noite; Milton diz "não deixa de fazer nada sem antes ligar" ...

COMENTÁRIO:

6285022798 17/04/2013 15:57:18 17/04/2013 15:57:58

        0 00:00:40 6292418855 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pede que EDILBERTO o ligue...

COMENTÁRIO:

6284293577 17/04/2013 15:58:31 17/04/2013 16:00:12

        0 00:01:41 6292418855 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON X EDILBERTO tratam de pagamento e entrega de pedido realizado por  FAUSTO BRITO LUCIANO (prefeito de 
ARAGUAPAZ/GO).

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO - Oi!
MILTON - EDILBERTO!
EDILBERTO - Fala!
MILTON - Deixa eu te falar: é, o FAU, o FAUSTO me ligou aqui.
EDILBERTO - Quem?
MILTON - O FAUTO.
EDILBERTO - Ah, ele, ta.
MILTON - É, o negócio dele lá deu zebra?
EDILBERTO -  Não, um, uai, um, da semana passada eu autorizei, a semana pa, o ou, e, e, eles tinha que tê esperado, ele 
depositou sem, sem ter o dinheiro meu amigo, o primeiro deu certo uai,  uai.
MILTON - Ah, e aquele dia que cê falou comigo, cê tinha ligado pra ele?
EDILBERTO - Não, eu ligue, eu primeiro rapaz! Eu, eu, era dois, um foi no cheque, o outro, depositou ontem rapaz, ou antes de 
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ontem, sei lá, num era para ter depositado, eu ia falar pra ele, aí já, já tinha fei. 
MILTON - (...) Cê num falou não né?
EDILBERTO - É, não falei o dia, eu, um falei assim: pode depositar, ele depositou, o primeiro eu recebi, era dois.  
MILTON - Unh, entendi, não é porque.
EDILBERTO - Aí, o outro 
MILTON - Anh!
EDILBERTO - Fala pra ele, amanhã, eu dô um jeito de organizá, eu mando amanhã, eu vou dar um jeito de  arrumar.  
MILTON - Não, ta certo.
EDILBERTO - Pode falar para ele.
MILTON - Tá certo.
EDILBERTO - Certo?
MILTON - Deixa eu te falar: é, é, Mozarlândia depositou alguma coisa?
EDILBERTO - Não, ainda não, nada, ninguém depositou nada até agora,  . 
MILTON - Nada? 
EDILBERTO - Ninguém. 
MILTON - Que chorança einh EDILBERTO.
EDILBERTO - Ninguém.
MILTON - Não, ou? Tô esperano aqui ainda cara,a credita?
EDILBERTO - Unh.
MILTON - A, o trem aqui é trezentos e dez quilômetro, 
EDILBERTO - Conversa Off line com terceiro ininteligível.
MILTON - Entendeu? tô aqui esperano, ta?
EDILBERTO - Conversa Off line com terceiro ininteligível.
MILTON - Oh EDILBERTO?
EDILBERTO - Fala!
MILTON - É, deixa eu te falá o seguinte: é, não pode deixar, a hora que eu chegar aí, eu resolvo, ta?
EDILBERTO - Falou, tchau. 
MILTON - Falou, tchau.
<CHAMADA ENCERRADA>

COMENTÁRIO:

6284293577 17/04/2013 16:07:42 17/04/2013 16:08:11

        0 00:00:29 6230933410 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON liga para FERNANDA, mas POLIANA diz que ela está ao telefone. MILTON fala para passar recado para ela ligar em seu 
celular.

COMENTÁRIO:

6292864351 17/04/2013 16:42:53 17/04/2013 16:45:19

        0 00:02:26 6291471300 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VALTER fala a MILTON que está com uma nota do hospital municipal de Rialma, que não tem o canhoto assinado pela empresa e 
não foi recebido lá. MILTON diz que tem que olhar isso daí, que amanhã chegando eles olham isso direitinho. MILTON fala que é 
de lá mesmo, que amanhã ele olha direitinho. VALTER pergunta se MILTON não lembra se foi cancelado. MILTON diz que não. 
VALTER fala que tem dois controlados. MILTON acha que lá não foi cancelado. VALTER diz que não entregaram a mercadoria lá. 
MILTON diz que não sabe, que toda mercadoria eles pegaram lá, que ninguém levou lá. VALTER fala que lá não tem a nota e não 
tem canhoto assinado. VALTER diz que falou em Rialma, que o rapaz falou que também não tem as notas da Prohospital, que ele 
perguntou se MILTON tinha mandado o contrato para ele. MILTON diz que mandou, que aquele dia levou para assinar, que pode 
conversar com VÂNIA ou MARÍLIA.

COMENTÁRIO:

6292864351 17/04/2013 17:37:35 17/04/2013 17:40:22

        0 00:02:47 6293997112 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CREBINHO do Jardim América liga para MILTON e pergunta pelo EDITAL. MILTON salienta que na segunda-feira deverá estar na 
mão, pois está sendo ajustado. CREBINHO salienta que foi ele quem fez a lista lá. MILTON esclarece que o DELSON pediu que 
fosse revisado. CREBINHO pergunta pelo EDITAL de URUANA e de ARAGARÇAS. MILTON responde que está  fazendo o EDITAL 
DE ARAGARÇAS e que deve sair no próximo mês, como também, URUANA. CREBINHO dará cobertura ao MILTON em URUANA e 
MILTON, assim, deixará uma beirinha para CREBINHO. Depois CREBINHO uma parcela para MILTON em uma de suas cidades e, 
desta forma, uma vai ajudando o outro. MILTON pede documentos de CREBINHO para uma cobertura numa de suas prefeituras.

COMENTÁRIO:

6284293577 17/04/2013 18:10:46 17/04/2013 18:15:57

        0 00:05:11 6286050855 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: NELSON FIDELIS (Secretário) questiona a MILTON sobre os medicamentos, materiais hospitalares que a CÁSSIA lhe pediu. 
MILTON diz que está tudo lá. NELSON diz que MILTON não enviou a "ritalina ?". MILTON diz que está na Jotamédica há mais de 
uma semana. Diz também que o edital já está pronto, que é só ele colocar o número do pregão, nome do Secretário. NELSON diz 
"amanhã estará tudo na sua mão". MILTON diz que repassará ao NELSON por email (junior.sec11@gmail.com), para que seja 
complementado (o edital) e que possa pedir ao "PAULÃO" para publicar. NELSON pede para MILTON incluir "ambú ??". MILTON 
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diz que está em Inaciolândia. NELSON diz que "Inaciolândia tá dando mais lucro" para MILTON. MILTON diz a NELSON pedir para 
PAULÃO pagar mais um pouco. NELSON diz que só depois que ele mandar o mandado de segurança. 

COMENTÁRIO:

6284293577 17/04/2013 18:27:26 17/04/2013 18:29:02

        0 00:01:36 6286050855 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: NELSON FIDELIS sugere passar o edital direto para o e-mail do PAULO, que ele complementa e encaminha para MILTON. E-mail do 
PAULO (governodeuruana@ig.com.br). MILTON pede para que PAULO lhe retorne o edital, pois repassará para TOMAZ analisá-
lo, depois pedir para PAULO publicar; diz que, se ligar para pedir o edital, tem que ligar para TOMAZ porque o edital não está 
pronto ainda. 

COMENTÁRIO:

6232772292 18/04/2013 08:59:50 18/04/2013 09:01:02

        0 00:01:12 6232303300 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: BASTOS pergunta à CLÁUDIA pelo paradeiro de MILTON. CLÁUDIA responde que ele já foi para o serviço e repassa os 
telefones f ixos de seu trabalho: 3202-5616 e 3261-7722.

COMENTÁRIO:

6299179668 18/04/2013 11:34:28 18/04/2013 11:37:29

        0 00:03:01 99227581 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz a FABÃO que "até hoje nada". FABÃO diz que verá sobre a situação e retorna para MILTON, que "não tem segredo, 
se deu tudo certo, o dinheiro tá lá...". MILTON diz que "ficou parado para assinar o contrato... conferiu as nota". FABÃO diz que 
até a semana passada era para ter dado certo. MILTON pede para FABÃO agilizar, para aumentar o valor. 

COMENTÁRIO:

6284293577 18/04/2013 11:51:04 18/04/2013 11:52:56

        0 00:01:52 6286050855 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz a NELSON FIDELIS que o e-mail do PAULÃO deu errado e pede para NELSON  enviar novamente para ver se 
escreveu alguma coisa de errado na anotação. NELSON  diz que o e-mail é governodeuruana, porém fala para MILTON enviar 
nos seu: junior.tec11@gmail.com. MILTON pede para NELSON confirmar. 

COMENTÁRIO:

6292864351 18/04/2013 11:59:43 18/04/2013 12:02:23

        0 00:02:40 6292720565 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CLÉZIA (Secretária de Saúde de Araguapaz) fala a MILTON que está precisando urgente de gazes, que tem um carro lá, que são 
compressas, que são 50 pacotes. MILTON fala que tem um pedido que o FAUSTO autorizou, que vai entregar na segunda, que 
são apenas 20 pacotes. CLÉZIA diz que MILTON pode mandar os 20 e pergunta se ele está sabendo do processo licitatório. 
MILTON fala que já está quase pronto, que está definindo o passo a passo para a LU hoje, que está passando para o advogado 
publicar. CLÉZIA diz que vai mandar o carro buscar hoje os 20 pacotes de gazes.

COMENTÁRIO:

6284293577 18/04/2013 15:03:21 18/04/2013 15:05:12

        0 00:01:51 6481223024 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON fala a UILMER que tem uma mercadoria dele lá, que é os "trem" que a menina do laboratório encomendou, que ninguém foi 
lá buscar. UILMER diz a MILTON que vai passar para ele hoje uma lista do hospital, de tudo, "PSF", farmácia básica. MILTON 
pergunta se a ADILA providenciou os contratos para já pegar as assinaturas. UILMER fala que não viu com ela. MILTON pede 
UILMER para olhar, que se estiver pronto já manda faturar, que aí não precisa mandar no vale. UILMER fala que vai mandar a lista 
para o e-mail dele.

COMENTÁRIO:

6299179668 18/04/2013 15:43:09 18/04/2013 15:48:44

        0 00:05:35 99227581 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON conversa com HNI (FÁBIO/FAUSTO?) sobre pagamento. HNI comenta que lá eles pagam trem demais, que hoje em dia 
com esse pagamento online, que antigamente que era cheque, que assinava, até que f icava por dentro de quem pagou, que 
agora é só colocar o comprovante no balancete, que aí é só outra nota. MILTON fala que vai f icar em cima de HNI todos os dias e 
pergunta quanto ele passou hoje. HNI diz que 30 mil. MILTON exclama dizendo que de R$ 158.000,00, ele passou só R$ 
30.000,00. HNI impressionado pergunta se é R$ 158.000,00. MILTON confirma. HNI comenta que o contrato que eles fizeram não 
deu nem R$ 100.000,00. MILTON fala que foi de R$ 195.000,00. Falam sobre divergências. MILTON pergunta se o de R$ 
90.000,00 não foi o aditivo. HNI diz que não sabe, que é para MILTON verif icar. HNI salienta que já tinha pago R$ 80.000,00, que 
agora veio cento e pouco de nota,  que então já zerou. MILTON ressalta que tem R$ 158.000,00 de nota em aberto, que pegou 
alguma coisa, mas que foi no vale. HNI fala que só tem saldo para inteirar de R$ 90.000,00. HNI diz que não vai passar mais raiva 
em MILTON, que passou agora R$ 93.000,00, que já está na conta da MILTON. Este fala para HNI verif icar os contratos, que o 
TOMAZ ia fazer um aditivo, que ligou para ele na época. HNI diz que tem que ver com o jurídico.
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COMENTÁRIO:

6284293577 19/04/2013 15:17:32 19/04/2013 15:20:26

        0 00:02:54 6285717665 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DOMINGOS (DÓ) pergunta pelo paradeiro de MILTON, que está em PONTALINA. Conversam sobre vacas e sobre o aniversário 
do DÓ (?!)... MILTON dormirá em CORUMBAÍBA. DOMINGOS avisa MILTON sobre umas camisas que trouxeram para ele. 
DOMINGOS pergunta sobre ALOÂNDIA. MILTON salienta que lá não precisava dele ir não, é só ele levar, só faltam vinte itens. 
MILTON pede que a JOELMA guarde as camisas, pois ele vai experimentá-las amanhã.

COMENTÁRIO:

6292864351 19/04/2013 15:23:55 19/04/2013 15:24:33

        0 00:00:38 6292068165 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: BERTINHO pergunta ao MILTON com que se fala em INDIARA para pagamento. MILTON orienta a procurar o FINANCEIRO, pois 
não sabe se é a BEATRIZ...

COMENTÁRIO:

6284293577 19/04/2013 15:32:27 19/04/2013 15:37:20

        0 00:04:53 6298536881 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LUCAS reclama do sumiço de MILTON. MILTON está em PONTALINA comprando uns gados. MILTON salienta que devem pegar 
f irme no caso do CARMO [DO RIO VERDE] na segunda-feira. LUCAS salienta que é ele que vai no CARMO com MILTON. MILTON 
manterá contato com LUCAS para confirmarem direitinho. LUCAS irá em BRAZABRANTES na quinta, lá é 400 itens... LUCAS 
pergunta ao MILTON sobre o aniversário do DÓ...

COMENTÁRIO:

6292864351 19/04/2013 16:40:52 19/04/2013 16:44:39

        0 00:03:47 6434711930 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LUCIANO DO ITAÚ liga para o MILTON avisando que a TED voltou, em decorrência de erro no número do banco... LUCIANO 
digitou o número errado... MILTON também tem o número de celular 8429-3517...

COMENTÁRIO:

6292864351 22/04/2013 09:16:38 22/04/2013 09:18:06

        0 00:01:28 6436781305 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILSON liga para MILTON e diz que o pessoal da licitação está o apertando por causa dos orçamentos que têm que publicar. 
MILTON fala que até à tarde envia para EDILSON. MILTON comenta que passou as cotações para a menina e ela não deu retorno. 
EDILSON diz que vai conversar com ela. MILTON diz que negócio das tiras, que tinha dado 6 ou 7 mil e pouco, disseram que iria 
fazer dispensa, que não sabe se vai ser com eles, que do outro passou 2 itens para ela, que ela estava esperando, que o 
secretário disse que ela estava esperando esses dois itens para comprar, mas que ninguém falou nada. EDILSON diz que vai 
falar com ela e pede para MILTON passar hoje o orçamento.

COMENTÁRIO:

6284293577 22/04/2013 11:01:21 22/04/2013 11:03:36

        0 00:02:15 6284130015 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta a HNI se ele sabe quanto que Araguarças "pagou" semana passada. HNI diz que pagou duas, valor de R$ 
19.446,83. HNI diz que hoje tem mais um repasse. MILTON diz que dos fornecedores, pagou apenas para HNI, que "tem que ir 
pagando para alimentar a fonte". 

COMENTÁRIO:

6292864351 22/04/2013 11:03:55 22/04/2013 11:06:06

        0 00:02:11 6692199258 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ALEX, de Araguarças, pergunta a MILTON se o povo já pagou. MILTON diz que irá com EMERSON amanhã (23/04) para ver o que 
resolvem. ALEX diz que sabe que pagou parte do valor referente ao dentista, na quantia de R$ 30.000,00. MILTON questiona 
sobre o que foi pago. ALEX diz que "é dif ícil acesso a Jota Médica", fala para MILTON ver com EMERSON ou JOSÉ CARLOS 
(quem tem a cópia das notas). MILTON diz que, referente ao dentista, provavelmente, foi pago somente R$ 19.446,83 (referente 
à duas notas). 

COMENTÁRIO:

6292864351 22/04/2013 11:25:28 22/04/2013 11:30:28

        0 00:05:00 6233486952 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ALEX, de Araguarças, pergunta a MILTON se o povo já pagou. MILTON diz que irá com EMERSON amanhã (23/04) para ver o que 
resolvem. ALEX diz que sabe que pagou parte do valor referente ao dentista, na quantia de R$ 30.000,00. MILTON questiona 
sobre o que foi pago. ALEX diz que "é dif ícil acesso a Jota Médica", fala para MILTON ver com EMERSON ou JOSÉ CARLOS 
(quem tem a cópia das notas). MILTON diz que, referente ao dentista, provavelmente, foi pago somente R$ 19.446,83 (referente 
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à duas notas). 

COMENTÁRIO:

6292864351 22/04/2013 11:55:48 22/04/2013 11:56:10

        0 00:00:22 6292188424 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: "FAUSTO" combina de passar na J MÉDICA, às 14h, para fazer negócio com MILTON... 

COMENTÁRIO:

6284293577 22/04/2013 13:59:22 22/04/2013 14:00:46

        0 00:01:24 6298536881 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI repassa para MILTON o telefone de CLEBIM 82811501, diz que se ele não atender é porque está em pregão em Orizona. 
MILTON diz que conversará com ele "a respeito do Carmo, deixar uns itens lá pra ele", pra não f icar ruim"; diz para "preparar 
essa semana, que quarta-feira... já pega na planilha". HNI diz que quinta-feira vai para pregão em Brazabantes. MILTON diz que 
passará para FERNANDA. 

COMENTÁRIO:

6284293577 22/04/2013 14:03:58 22/04/2013 14:05:38

        0 00:01:40 6282811501 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz que "menina" ligou para ele e disse que CLEBIM pegou o edital de Carmo. CLEBIM diz que não sabe, que está em 
Orizona, só se alguém da "Biomed ?" tiver pegado. MILTON diz que a CELSA contou a ele. CLEBIM diz que é ele quem vai "lá". 
MILTON combina de encontrar CLEBIM em Goiânia sexta-feira para definirem a planilha, diz que verá alguns itens, que o LUCAS 
virá também. MILTON diz que vai "montar" as planilhas, pede para CLEBIM levar papel timbrado. 

COMENTÁRIO:

6292864351 22/04/2013 14:49:05 22/04/2013 14:57:56

        0 00:08:51 6292931307 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CHAMADA DUPLICADA

TRANSCRIÇÃO: MARCOS cobra de MILTON as requisições. MILTON diz que não lhe repassou porque "é trem demais pra scannear". MARCOS 
questiona se depois daquele dia que MILTON lhe repassou os 22 mil, se entregou mais alguma mercadoria para Cromínia. MILTON 
confirma. MARCOS diz que tinha avisado que seria somente com sua autorização. MILTON diz que a IVONE (Secretária ?) lhe 
falou que faltou mercadoria em hospital, que ela comentou que MARCOS teria liberado. MARCOS diz que f icaram quase três 
meses comprando 22 mil e, de repente, sem autorização, MILTON entrega 14 mil. MILTON diz que está com os vales tudo certo; 
diz que IVONE (Secretária ?) lhe falou "nós tamo trabalhando com você MILTON, como é que você não manda o remédio"; diz que 
ela "mandou uma ambulância" ir a Jota Médica para buscar os remédios. MILTON diz que "dessas compra aí... esses 14 mil pode 
entregar o vale" acha que "não foi só essa vez, porque teve uma outra vez também... do pregão, que o pessoal tinha participado, 
que o preço tinha sido mais alto... parece que tem uns três vale". MILTON diz que "ela tinha feito, parece que devido homologar o 
processo lá do pregão... que o pessoal não queria entregar porque não tinha assinado o contrato", que ela disse que MARCOS 
tinha autorizado a compra, que ela (Secretária) mentiu. 

COMENTÁRIO:

6284293577 22/04/2013 15:31:18 22/04/2013 15:32:47

        0 00:01:29 6284130015 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta a HNI se ele viu que no pen-drive que ele levou tinha o edital do Carmo. HNI diz que MILTON tinha falado, mas 
que ainda não abriu. MILTON fala que tem que abrir para colocar as marcas e fazer as planilhas, que na sexta eles vão sentar 
para definir, que ele tem também que colocar umas marcas na de MILTON para poder diferenciar. HNI diz que vai organizar. 
MILTON fala que amanhã vai para Aragarças, que vai voltar na quarta-feira. MILTON indaga se HNI providenciou aquele negócio. 
HNI diz que não deu, que segunda-feira é o pior dia para ele, que cumulam as duplicatas de sábado e domingo, que até MILTON 
voltar já vai dar certo, que amanhã vai em Goiás Velho, que vai pedir para providenciar.

COMENTÁRIO:

6292864351 22/04/2013 15:46:51 22/04/2013 15:49:17

        0 00:02:26 6299642801 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DELSON liga para MILTON e fala que eles estão o ajudando demais, que é porque tem hora que os trem não tem jeito, que por e-
mail eles não mandam nada para ninguém, que quando ligam lá, falam que não estão lá, mas que os caras estão indo lá. MILTON 
diz que entendeu, que se atrapalhar lá, os dois têm que sentar. DELSON diz que tem que ver, que tem muita gente querendo 
representar contra ele, que eles não podem ficar falando isso por telefone, que falou para a menina que qualquer um que ligar lá 
é para falar que está a disposição. MILTON comenta que a menina disse que tinha que pagar umas taxas. DELSON fala que as 
taxas ele vai pagar. MILTON fala para DELSON dizer para a menina lhe passar o edital, que até agora ela não passou. DELSON 
pergunta o e-mail para passar agora. MILTON diz que é miltonjmedica@hotmail.com. DELSON comenta que não quer que outro 
vença lá, mas que depois pode ter problema, que o cara da Biomed é canseira, que o cara vai lá todo dia.

COMENTÁRIO:

6285022798 22/04/2013 17:38:36 22/04/2013 17:39:29

        0 00:00:53 92188424 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: FAUSTO (prefeito de ARAGUAPAZ) diz para MILTON que está chegando, que EDILBERTO falou que era seis horas. MILTON diz 

que está ligando para falar que está esperando. MILTON pergunta para FAUSTO se está de camionete. FAUSTO diz que está. 
MILTON pede para entrar pelo fundo para por "uns trem daquele pedido seu" na camionete. FAUSTO concorda.

COMENTÁRIO:

6232772292 22/04/2013 18:25:34 22/04/2013 18:26:24

        0 00:00:50 6292864351 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CLÁUDIA pergunta pelo paradeiro de MILTON que está na JMÉDICA conversando com o FAUSTO PREFEITO DE ARAGUAPAZ 
resolvendo um negócio. MILTON pede que a CLÁUDIA coloque uma rabada para cozinhar.

COMENTÁRIO:

6292864351 22/04/2013 18:25:34 22/04/2013 18:26:23

        0 00:00:49 6232772292 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CHAMADA DUPLICADA

TRANSCRIÇÃO: CLÁUDIA pergunta pelo paradeiro de MILTON que está na JMÉDICA conversando com o FAUSTO PREFEITO DE ARAGUAPAZ 
resolvendo um negócio. MILTON pede que a CLÁUDIA coloque uma rabada para cozinhar.

COMENTÁRIO:

6284293577 22/04/2013 19:21:24 22/04/2013 19:22:22

        0 00:00:58 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON cobra de EDILBERTO pagamento: "você não me ajudou sexta-feira... Você não depositou nada lá pra mim". EDILBERTO 
diz que está tentando receber. MILTON fala que está lhe ajudando; que ligou em Matrinchã e "o cara" pagou. EDILBERTO diz que 
verá o que consegue. 

COMENTÁRIO:

6285022798 22/04/2013 19:29:17 22/04/2013 19:30:10

        0 00:00:53 6692194382 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON pergunta a EMERSON sobre melhor caminho para vir a Goiânia. EMERSON diz que é por Iporá. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6232772292 23/04/2013 10:22:40 23/04/2013 10:24:17

        0 00:01:37 6292864351 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON avisa à CLÁUDIA que já chegou em ARAGARÇAS e que está na PREFEITURA...

COMENTÁRIO:

6292864351 23/04/2013 10:22:41 23/04/2013 10:24:17

        0 00:01:36 6232772292 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON dialoga com a ESPOSA e informa a esta que chegou em ARAGARÇAS e está na PREFEITURA...

COMENTÁRIO:

6284293577 23/04/2013 11:05:50 23/04/2013 11:07:36

        0 00:01:46 6284533000 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LOBO informa ao MILTON que está fazendo o cheque de duas notinhas, contudo a ordem de pagamento só será assinado no dia 
seguinte, pois uma das pessoas que assinam não está. LOBO solicita um carimbo e assinatura num orçamento de outro negócio 
para liberar o processo. MILTON responde que está em ARAGARÇAS e que amanhã é na hora... 

COMENTÁRIO:

6284293577 23/04/2013 14:30:24 23/04/2013 14:35:19

        0 00:04:55 6285419646 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CAMILA cobra de MILTON um convite para fazerem alguma coisa. MILTON diz que é para ela marcar e avisar... Conversam sobre 
a criança nova de MILTON. CAMILA pede ao MILTON que libere a FERNANDA para irem na audiência do senhor ADENÍ (13 de 
junho), pois o ROBINHO deu para trás. CAMILA comenta: "assim que a JACIARA ver nós duas lá..." CAMILA pede o telefone do 
irmão de MILTON para conseguir uma nota, conforme ele arranjou uma vez.   

COMENTÁRIO:

6284293577 23/04/2013 14:55:13 23/04/2013 14:57:56

        0 00:02:43 6281180472 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON está em ARAGARÇAS e passará em PIRANHAS. MNI pergunta a MILTON  se a J. MÉDICA tem a glicose 75. MILTON 
responde que só a 50. MNI salienta que na IDEAL também não tem. MILTON orienta a comprar uma ampola de 50 e uma de 25 
para que sejam misturadas...
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COMENTÁRIO:

6292864351 23/04/2013 15:02:07 23/04/2013 15:04:58

        0 00:02:51 6434961217 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RENATO salienta que fez um pedido e que faltou uma insulina ("LEVENIR" - ref il). MILTON promete ajeitar. MILTON avisa que 
mandará os documentos do César pela ambulância que buscará a insulina na quinta-feira. RENATO pede quatro caixas com 
duas canetas de insulinas. A documentação a ser encaminhada ao CÉSAR é para regularizar o processo, contrato para que 
MILTON comece a faturar. RENATO responde que está com vontade de começar a pagar... MILTON, em resposta, diz que olhou 
na conta esses dias e viu que estava cheia de dinheiro.

COMENTÁRIO:

6284293577 23/04/2013 15:07:18 23/04/2013 15:10:26

        0 00:03:08 6292418855 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CHAMADA DUPLICADA

TRANSCRIÇÃO: MILTON avisa ao EDILBERTO que passou em PIRANHAS e que pediu de OTAIR (prefeito) o dinheiro de volta, com juros, pois 
parcerias desse jeito não lhe interessa (OTAIR não teria honrado o combinado). MILTON esclarece que os pedidos, na verdade, 
são feitos pela irmã de OTAIR... 

COMENTÁRIO:

6285022798 23/04/2013 19:34:55 23/04/2013 19:37:05

        0 00:02:10 6284130015 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: WALTINHO e MILTON conversam sobre o PREGÃO de GOIÁS. MILTON orienta que WALTINHO fique atento para não deixar 
cancelar, conforme foi repassado a ele, em sigilo, pelo DOMINGOS.

COMENTÁRIO:

6284293577 24/04/2013 08:15:39 24/04/2013 08:16:27

        0 00:00:48 6284533000 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (LOBO?) pergunta MILTON se está indo para JOTA MÉDICA. MILTON diz que está em casa ainda e daqui uns 40 minutos à 
uma hora estará lá. HNI diz que quer deixar um processo para ele (MILTON) carimbar e deixar os cheques daquelas 02 notinhas.

COMENTÁRIO:

6284293577 24/04/2013 08:46:50 24/04/2013 08:48:07

        0 00:01:17 85717665 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pede para DOMINGOS não se esquecer de mandar os negócios de ALOÂNDIA, que se quiser levar de tarde na casa 
dele (MILTON) pode. MILTON pede para levar os 04 envelopes, 02 de proposta que ai cai 02 (duas) cartas-convite e 02 (duas) 
documentação e já escreve direitinho deixando tudo pronto. MILTON pede para não deixar passar de 80.000 mil de medicamento, 
e nem deixar "empatado". Ele aduz que quando DOMINGOS jogar 2%, aqueles de 2 centavos vão f icar 2 centavos, por isso 
DOMINGOS teria que colocar 3 centavos para não ficar igual.

COMENTÁRIO:

6284293577 24/04/2013 09:59:59 24/04/2013 10:06:21

        0 00:06:22 6481223024 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON fala a HNI (UILMER?) que lhe enviou um e-mail, que trata-se um atestado de capacidade técnica, que Carmo do Rio Verde 
está pedindo para os fornecedores, que é só HNI modificar os seus dados, pois colocou apenas presidente da licitação, que não 
sabe o CPF. MILTON diz que já discriminou os itens, que se HNI quiser tirar alguma coisa do dele para complemento do seu, que 
pode. MILTON diz que tem que constar o prazo de 6 meses. MILTON pede a HNI para imprimir no papel Timbrado de Indiara em 
duas vias, que é para carimbar e mandar para ele (MILTON) em um envelope. HNI confere se o e-mail de MILTON chegou. MILTON 
pergunta se HNI indagou ADILA se o contrato deles está pronto, se pode faturar as notas. HNI diz que não, que ADILA não 
estava lá ontem. HNI fala que o e-mail não está abrindo. MILTON pergunta se HNI tem notícia se vai pagar o restante nesta 
semana. HNI fala que esta semana não. HNI avisa que chegou o e-mail. MILTON fala para HNI mudar os seus dados no f inal do 
documento enviado por e-mail. Que é para ele assinar, carimbar e mandar para ele em uma ambulância. MILTON pede para HNI 
também mandar as requisições que este havia enviado por e-mail. HNI pergunta a MILTON que dia vai os pedidos. MILTON diz que 
não providenciou, porque ele não lhe deu resposta da ADILA. HNI fala para MILTON providenciar, que lá não pode faltar remédio. 
Diz que vai mandar umas requisições para MILTON providenciar, a exemplo de dipirona injetável. MILTON pede para HNI ligar 
quando a ambulância estiver saindo.

COMENTÁRIO:

6284293577 24/04/2013 10:55:19 24/04/2013 10:57:37

        0 00:02:18 6284130015 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta a HNI se o JOEL já está fazendo aquele negócio lá do Carmo. HNI fala que não, que vai ligar para ele e pergunta 
se é amanhã. MILTON fala que é segunda, que o edital está no e-mail de HNI. Este fala que está no pen drive. MILTON diz que vai 
passar o edital novamente para ver direitinho, que mudou algumas documentações lá, que vai mandar no e-mail da loja. MILTON 
pergunta se HNI não vai mexer com o orçamento dos móveis (ultrassom). HNI fala que neste caso está dependendo do outros. 
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MILTON fala para eles largar de mão desse trem. HNI concorda. MILTON diz que vai mandar o edital no e-mail da "Única", que é 
para HNI pedir para providenciar, que na sexta já leva tudo pronto.

COMENTÁRIO:

6285022798 24/04/2013 12:07:44 24/04/2013 12:14:05

        0 00:06:21 SEM REGISTRO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON conversa com o JAIRO sobre um serviço a ser feito na roça e pergunta se JAIRO pode ir fazê-lo (quinta e sexta-feira 
depois do feriado), pois já falou com o ROMÁRIO.MILTON entende que o horário a ser gasto deve ser umas 15h. MILTON disse 
que tem 20h com o ROMÁRIO. JAIRO pede para a resposta no dia seguinte e esclarece que a máquina está na oficina.

COMENTÁRIO:

6284293577 24/04/2013 14:02:13 24/04/2013 14:02:58

        0 00:00:45 6284130015 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON avisa a HNI que passou uma planilha para o JOEL de JAUPACI e pede uma atenção especial, colocando preço bom, 
preço de venda normal. MILTON ganhará só 5% para não ter perigo deles perderam, pois pegarão orçamento com a "STAR"... 

COMENTÁRIO:

6284293577 24/04/2013 15:18:36 24/04/2013 15:26:44

        0 00:08:08 6285523171 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RUBENS fala a MILTON que está em um curso em Caldas Novas e fala que ligaram para ele dizendo que está faltando remédio. 
RUBENS pergunta se MILTON tem a lista. MILTON diz que sim e indaga se RUBENS não quer esperar para confirmar. RUBENS diz 
que lá não pega sinal direito, que parece que são muitos medicamentos. MILTON fala que é da farmácia básica, que são 46 tipos 
de medicamentos, que tem várias quantidades. Que é para RUBENS ver direitinho, porque senão depois fala que pediu grande 
quantidade e depois nem tem dinheiro para pagar. RUBENS diz que ligou no f inanceiro e não tem como fazer pagamento, que 
está sem remédio desde ontem, que então não poderiam fazer um pedido tão grande. MILTON fala que a questão não tem 
problema, desde que não passe informação lá do edital, que depois que o DANIEL esteve lá ninguém entrou em contato com ele 
para dizer que publicou, que vai passar o edital, que era bom RUBENS conversar com o menino e pedir para este entrar em 
contato com ele (MILTON) antes de fazer qualquer coisa. RUBENS diz que vai ligar para os meninos, que é MAURÍCIO e JOÃO. 
Que vai ligar para o JOÃO, responsável pela farmácia e vai pedir para ele confirmar com MILTON os itens necessários. MILTON 
comenta que no pedido tem a quantidade de estoque e a quantidade a ser pedida. RUBENS fala para MILTON providenciar para 
amanhã já levar a mercadoria. MILTON fala para RUBENS ligar para MAURÍCIO. MILTON diz que não vai poder faturar, que só 
poderia faturar até 31 de março, que vai f icar nos vales para abater no pregão. RUBENS pergunta se um carro dá para levar. 
MILTON diz que se estiver vazio dá para levar, mas que tem que tomar cuidado, pois ontem levou uma multa lá em Israelândia, 
que estava levando remédio para Aragarças, que a empresa não está querendo que leve em carro assim não, só se a 
responsabilidade não for deles, que geralmente ambulância o f isco não para.

COMENTÁRIO:

6285022798 24/04/2013 15:41:52 24/04/2013 15:42:58

        0 00:01:06 6493130072 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz a ROMÁRIO que vai precisar, na roça, das horas de uma pá mecânica, que conversou com JAIRO que pode ir na 
semana que vem. ROMÁRIO diz que JAIRO já sabe disso, que tem que "licitar ?" primeiro. MILTON relembra ROMÁRIO sobre 
"aquelas horas" que ele o prometeu. ROMÁRIO diz que não pode fazer agora. Combinam de se encontrar na Jota Médica amanhã 
(25/04). 

COMENTÁRIO:

6299179668 24/04/2013 16:23:38 24/04/2013 16:25:08

        0 00:01:30 6233801355 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON comenta "Araguapaz tá me dando até medo" (enquanto secretária repassa ligação para LUZIANE). LUZIANE questiona a 
MILTON sobre os orçamentos. MILTON diz que repassou no e-mail da MARIANA do TOMAZ. MILTON questiona se ele, TOMAZ, 
quem vai repassar o edital "tudo pronto". LUZIANE diz que vai encaminhar por e-mail amanhã. MILTON questiona se LUZIANE 
repassará para o pessoal que ligar. LUZIANE diz para MILTON ver pessoalmente com o Doutor. 

COMENTÁRIO:

6284293577 24/04/2013 16:30:20 24/04/2013 16:31:00

        0 00:00:40 6284130015 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pede para HNI levar o carimbo e CNPJ e diz que está "rumo" a Campinas. 

COMENTÁRIO:

6284293577 24/04/2013 16:33:40 24/04/2013 16:34:55

        0 00:01:15 6284130015 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz a MILTON que só consegue para amanhã. MILTON pede para HNI levar carimbo, CNPJ para assinar "uns documentos" de 
uma carta convite; questiona se não tem como JOEL ajudá-lo; diz que o pessoal da ambulância passará onde está para pegar 
"aqueles documentos ainda". Fala que terceiro orientou "todo mundo assinar o documento de todo mundo"; diz que levará o 

23/09/2013 11:52:15 258



MILTON MACHADO MAIA
documento da Ideal para HNI assinar também. 

COMENTÁRIO:

6284293577 24/04/2013 16:55:29 24/04/2013 16:59:07

        0 00:03:38 6184223606 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON e MÁRCIO conversam sobre pregão que acontecerá dia 06/05. MILTON questiona se pode entrar para ganhar, para dar 
certo depois na entrega e pergunta se o "rapaz lá" confere toda documentação. MÁRCIO confirma, mas dá a entender que ele 
também confere. MILTON questiona se MÁRCIO está "fechado com alguém", se ainda não foi procurado por "LUCAS". Ele 
garante que não. MILTON diz que está questionado porque se MÁRCIO "fechar com dois ou três vira bagunça". O interlocutor 
concorda que não dá certo. MILTON novamente pergunta a MÁRCIO se tem "algum "boi na linha", se pode f icar tranquilo. MÁRCIO 
garante, diz que é "palavra de homem". Em sequência, o representante pergunta se o contrato dele e de mais alguém está 
f irmado. MÁRCIO responde que saiu, que "tá tudo belezinha". MILTON, então, confirma mais uma vez se MÁRCIO não vai mesmo 
fechar com ninguém e questiona o percentual (de ganho/comissão?) de 10% ou 15% sobre todos os itens. MÁRCIO diz que esse 
percentual "tá de boa".

COMENTÁRIO:

6284293577 24/04/2013 17:17:52 24/04/2013 17:18:44

        0 00:00:52 6499577747 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz a MILTON que virá a Goiânia amanhã, que já está "com seus negócio pronto". MILTON diz que é para colocar em papel 
timbrado. HNI diz que irá buscar dois medicamentos: Ibuprofena (3 caixas), ranitidina, que estão em falta. MILTON autoriza. 

COMENTÁRIO:

6284293577 24/04/2013 17:23:32 24/04/2013 17:23:55

        0 00:00:23 6285717665 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON pede para DOMINGOS não se esquecer de levar a documentação de Aloândia pronta (quatro envelopes que DOMINGOS 
precisa assinar). 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284293577 24/04/2013 18:18:37 24/04/2013 18:20:56

        0 00:02:19 6285717322 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MAURÍCIO diz que recebeu uma ligação do RUBENS para ligar para MILTON, mas estava em audiência. MILTON questiona se 
DANIEL falou com MAURÍCIO na semana anterior; questiona como está a situação do edital de medicamentos. MAURÍCIO diz que 
conseguiu a lista (na segunda-feira), mas ela está sem preço. MILTON fala que eles não estão precisando, porque ele está 
encaminhado os medicamentos; fala que terá como fazer a lista próximo ao dia 17; pede para MAURÍCIO enviar por e-mail a lista 
que ele tem, para conferir se é a mesma, que lhe repassará três orçamentos; diz que DANIEL e RUBENS ficaram de conversar 
com MAURÍCIO antes da publicação do edital, para não ter "nenhum perigo". 

COMENTÁRIO:

6284293577 24/04/2013 18:53:42 24/04/2013 18:58:02

        0 00:04:20 6184223606 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON questiona a MÁRCIO qual a quantidade de produtos que "f icaram para trás", no dia que VANDERLEI do entregar os 
produtos da Ideal. MÁRCIO diz que foram, aproximadamente, cem pacotes. MILTON questiona o que ficou combinado, se a nota 
está parada, diz que não confia em VANDERLEI, que é para ver o que ele fará, para não terem problema no pregão. MILTON 
alerta MÁRCIO sobre o rompimento de sua sociedade com VANDERLEI, dono da IDEAL, diz que não tem mais negócio com ele e 
ressalta que VANDERLEI não é confiável. MILTON reafirma não ter nada mais com ele, e diz que está "orientando" para "não ter 
perigo". Em seguida, MILTON diz que o negocio que ele olhou "está de pé", ao que MÁRCIO sugere que ele vá até a sua casa, 
quando for a LUZIÂNIA, para "conversarem melhor".

COMENTÁRIO:

6284293577 25/04/2013 08:37:20 25/04/2013 08:45:57

        0 00:08:37 6285717665 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pede a MILTON para mandar o pedido de Jaraguá. MILTON diz que "WILMER ?" irá á Jota Médica hoje levar um atestado de 
capacidade técnica de Carmo para ele. HNI questiona se Carmo está pedido atestado. MILTON confirma e pede para HNI "f icar 
calado", para ver se eles vão mandar. HNI fala para MILTON pedir para "ele - WILMER ?" enviar-lhe, que ele passa na Ideal e 
pega; diz que falou para ele passar na Ideal porque f icou lhe devendo alguns aparelhos de pressão. MILTON diz que não quer 
que "ele" tenha contato lá mais não, pois o VANDERLEI poderá questioná-lo sobre os pedidos. MILTON diz que "ele" lhe repassou 
todos os pedidos; que repassará a HNI todos os itens; diz que mandará "até para Rec Med", até que saiam "seus" editais, para o 
ANDERSON não "mexer". 

COMENTÁRIO:

6292864351 25/04/2013 09:36:53 25/04/2013 09:38:08

        0 00:01:15 6434961217 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: NÁDIA (da Secretaria de Saúde de Aloândia) diz  a MILTON que o RENATO pediu para ela ligar e perguntar se a insulina e os 
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documentos estão prontos para pegar. MILTON diz que depois das duas pode pegar. NÁDIA pergunta se não pode ser antes do 
almoço. MILTON diz que não consegue, que está em consulta médica com sua esposa, que até uma hora ele consegue.

COMENTÁRIO:

6284293577 25/04/2013 09:38:44 25/04/2013 09:43:04

        0 00:04:20 32025616 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON conversa com OMAR (SINOMAR?) para este pedir LEANDRO para arrumar as insulinas para o pessoal de Aloândia. 
OMAR confere com LEANDRO e este diz que as insulinas não chegaram. OMAR fala para MILTON conversar com JACIARA. 
Ligação é transferida para esta. MILTON fala a JACIARA que o pessoal de Aloândia ligou e pergunta se chegaram as insulinas. 
Esta fala que fez o pedido ontem, mas que ainda não chegou. MILTON diz que se chegar é para pedir o SINOMAR para deixar 
pronto, que na hora do almoço eles vão passar lá. Falam sobre pedido de Matrinchã que ALANO passou.

COMENTÁRIO:

6284293577 25/04/2013 09:44:49 25/04/2013 09:46:43

        0 00:01:54 6484267731 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta se IVONE recebeu o e-mail. Esta diz que sim, mas que foi só uma. MILTON fala que enviou da Prohospital e da 
Única dental. IVONE diz que só recebeu da Prohospital. MILTON pede para IVONE conferir. MILTON fala que vai participar pela 
"Pro", que vai passar a Única que é odontologia, que eles vão ganhar e vai passar da Ideal, que a Ideal só vai ganhar os 
controlados. IVONE pergunta se  esses que ele enviou é tudo dele. MILTON diz que sim, que tudo vai ganhar um pouquinho, que 
vai sair lá da JMédica.

COMENTÁRIO:

6284293577 25/04/2013 10:07:55 25/04/2013 10:10:36

        0 00:02:41 6284598180 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CLEBINHO pergunta a MILTON se sábado ele estará lá na empresa. MILTON diz que acha que vai ter que trabalhar no sábado, 
que está com umas planilhas enroladas, que já ia ligar para CLEBINHO já colocar as marcas nas coisas dele, para a marca já ir 
diferente. CLEBINHO diz que já está pronto com preço e marca, que é só chegar lá e colocar os "pingos nos is". CLEBINHO fala 
que amanhã tem uma licitação para participar. MILTON fala que eles tem que resolver isso, que vai ligar para CLEBINHO para ver 
se vai dar certo de encontrarem-se no sábado, que CLEBINHO tem que levar a documentação certinha, que eles já vão lacrar lá 
para ficar organizado. CLEBINHO comenta que o DOUGLAS, de Goianésia ligou falando que colocou a "DÁLIA". MILTON acha 
que não, que a CELSA não falou nada até agora, que esta ficou de avisar quem fosse lá retirar, que amanhã vai entrar em 
detalhes com ela, que amanhã é o último dia, que a "DÁLIA" e o "LEÃO?" ele segura lá. 

COMENTÁRIO:

6284293577 25/04/2013 10:16:50 25/04/2013 10:18:09

        0 00:01:19 6284533000 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta a MILTON sobre o processo. MILTON fala para HNI ligar lá para ver se está pronto, pois está no Centro Médico com 
sua esposa. MILTON passa o telefone 3093-3410, que é para falar com FERNANDA, que é para marcar para um motoqueiro levar 
onde HNI estiver.

COMENTÁRIO:

6284293577 25/04/2013 10:36:45 25/04/2013 10:37:46

        0 00:01:01 6481223024 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI fala a MILTON que está na porta da JMédica. MILTON fala para este entrar e tomar um cafezinho, que dentro de meia hora 
está indo para lá. Que é para HNI chamar a CLÁUDIA e pedir ela para tirar aqueles dois remédios para ele levar já no vale, que é 
para ele deixar os documentos com CLÁUDIA, a requisição e toda a documentação.

COMENTÁRIO:

6284293577 25/04/2013 10:40:12 25/04/2013 10:41:15

        0 00:01:03 6232025616 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON fala para CLÁUDIA que o UILMER de Indiara está chegando lá, que acha que ele já está na recepção, que ele está 
precisando de 2 itens para levar no vale e vai deixar aquele atestado de capacidade técnica lá e umas requisições de um pedido 
para mandar semana que vem, que é para CLÁUDIA atendê-lo e tirar o vale. 

COMENTÁRIO:

6284293577 25/04/2013 10:41:57 25/04/2013 10:42:13

        0 00:00:16 6285523171 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RUBENS pede para MILTON ligar de volta.

COMENTÁRIO:

6284293577 25/04/2013 10:42:28 25/04/2013 10:43:43

        0 00:01:15 6285523171 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: RUBENS diz a MILTON que o RODOLFO vai ligar para ele para ver questão da insulina, que a quantidade que ele passar, MILTON 

pode atender. MILTON comenta que a mercadoria já está arrumada.

COMENTÁRIO:

6284293577 25/04/2013 10:49:05 25/04/2013 10:51:58

        0 00:02:53 6282418855 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta onde MILTON está, que o ROMÁRIO está lá com ele. MILTON diz que está saindo do hospital e vai para lá. 
EDILBERTO fala que ROMÁRIO está lá com a relação, que o valor é R$ 44.000,00. MILTON fala que está errado. MILTON diz para 
EDILBERTO falar para ele que vai revisar a lista, que na segunda ele pode buscar os itens. MILTON passa a falar com ROMÁRIO 
e diz que o CEBOLA ligou e tem uns itens que acabou, que este pediu para ROMÁRIO ver a possibilidade de uma ambulância 
pegar estes amanhã. ROMÁRIO sugere ele mesmo levar. MILTON diz que aí ele teria que esperar um pouco, que amanhã a 
ambulância pega. Ligação cai.

COMENTÁRIO:

6285022798 25/04/2013 10:52:51 25/04/2013 10:55:32

        0 00:02:41 32025616 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pede para EDILBERTO avisar ROMÁRIO que chega lá em meia hora, mas que até organizar vai demorar, que se ele tiver 
alguma coisa para fazer, que amanhã a ambulância pega os itens que estão faltando. MILTON pede para falar com ROMÁRIO, 
porém este está falando ao celular. MILTON fala para EDILBERTO retornar ligação. Falam sobre valor de medicamento. Confirmam 
telefone de MILTON. 

COMENTÁRIO:

6285022798 25/04/2013 10:55:48 25/04/2013 11:02:45

        0 00:06:57 6292418855 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pede para EDILBERTO fala para ROMÁRIO que já está a caminho da JMédica, que é para ele esperar, que aí já fala os 
itens que estão faltando. ROMÁRIO passa a falar com MILTON e diz que amanhã manda pegar a mercadoria, pois já vai ter que 
levar material elétrico, que não quer que aquela van que carrega gente vá buscar remédio. MILTON fala que ele não é culpado. 
Falam sobre a van. ROMÁRIO diz que MILTON vai ter que levar os remédios. MILTON diz que só pode na segunda, que amanhã 
ROMÁRIO pede para pegar o que está precisando com urgência. ROMÁRIO concorda, mas que isso é exceção. Falam sobre 
erro de digitação em quantidade e valores da relação de pedido. MILTON fala que obedece aos preços do pregão. ROMÁRIO fala 
que não vai cortar nada nesta lista. MILTON diz que precisa conversar pessoalmente a respeito da máquina, que está precisando 
da máquina. ROMÁRIO diz que não tem dinheiro para pagar, que tem que fazer um pregão daquelas "horas". MILTON diz que lá é 
umas 20 horas, que já tem mais de 4 meses que está esperando isso. ROMÁRIO fala que vai liberar com uma condição, de que 
não vai pagar alguém agora, que tem que fazer o pregão, que vai liberar as 20 horas, que vai chegar lá e conversar com o 
JAIRO. MILTON diz que o JAIRO ficou de ligar para saber se ROMÁRIO tinha autorizado. ROMÁRIO fala para MILTON dizer a ele 
para ligar para ele (ROMÁRIO) para explicar como vai ser o pagamento.  

COMENTÁRIO:

6285022798 25/04/2013 11:08:02 25/04/2013 11:12:09

        0 00:04:07 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz para MILTON que estar conversando com ROMÁRIO e este quer que faça o pregão dele de imediato. MILTON diz 
que o negócio do ROMÁRIO já estar providenciado. EDILBERTO diz que está precisando de arrumar a conta do titular e não dá 
tendo jeito, e sem isso ai não tem como comprar. MILTON diz que a face já estar bem adiantada. EDILBERTO diz que o ROMÁRIO 
quer que publica agora e já para marcar de imediato. MILTON diz que "você sabe EDILBERTO, que vai falar por telefone mais 
você sabe. Que não pode deixar encavalar as coisas para deixar empetecar né primo" e cita como exemplo LUZIÂNIA, 
ARAGARÇAS dia 10 e "não pode fazer isso ai,  se f izer isso ai estar pedindo a minha sentença.", e pede para enrolar um 
pouquinho para o TOMAZ colocar lá pelo dia 14, para dá tempo do tanto de planilha que tem que fazer, e hoje tem que deixar 
CARMO DO RIO VERDE, LUZIÂNIA e ARAGUAPAZ  prontos. EDILBERTO pede para esperar um pouquinho.

MILTON x ROMÁRIO: ROMÁRIO pede para MILTON não enrolar, porque já conversou com o TOMAZ e este disse que estar tudo 
certo para soltar o pregão para o próximo. MILTON diz que não estar enrolando. ROMÁRIO diz que cobrou do TOMAZ  este f icou 
"brabo comigo" e disse que o problema chama-se MILTON, ai ROMÁRIO diz "não, vou desbloquear esse trem agora". MILTON 
pergunta "por que chama-se MILTON.". ROMÁRIO diz por que ele (MILTON) mandou segurar o negócio. MILTON diz que vai 
sentar com o TOMAZ numa reunião e ai vai pedir para por a data para publicar pronto e acabou. ROMÁRIO pergunta data de 
quando. MILTON diz que a abertura vai ser dia 12. ROMÁRIO diz não, ai demora e já está pronto. MILTON explica que tem 8 dias 
úteis depois que publica para lançar o edital. MILTON diz que se publicar amanhã vai dá dia 12. ROMÁRIO diz que vai mandar 
publicar amanhã, que contratou o cara e este está lá dentro da assessoria, e que está cobrando do cara.

COMENTÁRIO:

6299179668 25/04/2013 11:27:06 25/04/2013 11:31:05

        0 00:03:59 6496416835 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz para JAIRO que está com o " parceiro ROMÁRIO" e este autorizou as vinte horas. JAIRO pergunta para que dia "você 
quer mesmo". MILTON diz para semana que vem, que f icava marcado, e se "você não poder ir na semana que vem e você puder 
ir nesse f inal de semana dá um pulo lá, do jeito que f icar bom para você também ". JAIRO diz que f icou de ligar, só que não ligou 
porque a peça não f icou pronta que estar montando a carregadeira hoje, e na hora que f icar pronta liga.
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JAIRO x ROMÁRIO:  ROMÁRIO diz para JAIRO que falou para este que vai dar as horas para o homem, só que vai pagar depois 
do pregão, e pergunta se pode fazer assim, porque se não puder "ele tem que te pagar". JAIRO diz " que tem jeito, que nós dois 
combina.". ROMÁRIO pede para atender o homem, e pergunta que dia vai lá. JAIRO diz "que vai ver se vai mais no f inal da 
semana que vem.". ROMÁRIO diz que vai passar 20 horas para o homem.

JAIRO x MILTON: MILTON pergunta para JAIRO que dia f ica bom. JAIRO diz que tem um feriado na quarta-feira, e ai se ele 
(MILTON) pudesse ir na quinta-feira ou sexta-feira seria bom demais. MILTON pergunta para JAIRO se vai na quarta-feira e vai 
f icar no f inal de semana lá.  JAIRO diz que sim. MILTON combina com JAIRO na sexta-feira e sábado da semana que vem.

COMENTÁRIO:

6285022798 25/04/2013 12:53:24 25/04/2013 12:54:26

        0 00:01:02 6284130015 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz que irá à JMédica para assinar o documento. MILTON pede para levar carimbo de CNPJ e assinatura, para HNI assinar 
uma proposta "daquele dia que f icou sem".

COMENTÁRIO:

6285022798 25/04/2013 13:53:08 25/04/2013 14:01:30

        0 00:08:22 6233911141 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: "LINDOLFO?" (do departamento de compras da Prefeitura de Matrinchã) diz que fez solicitação de insulina a MILTON, por e-mail.
MNI diz a MILTON que foi lhe encaminharam solicitação de cinco itens e lhe repassa a relação: taurus, novo porte ref il de três ml, 
tira de glicemia (reagente), agulha abd número 4 (uma caixa), tira reagente active 30 (três caixas) e lanceta. MILTON diz que não 
dá para entregar insulina hoje, porque só tem no estoque em Brasília e chega amanhã, fala que o valor do produto é alto, 
pergunta se o paciente realmente precisa usar o medicamento e questiona se a compra é decorrente de ordem judicial.

COMENTÁRIO:

6284293577 25/04/2013 14:05:20 25/04/2013 14:06:45

        0 00:01:25 6285523171 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz a RUBENS que tem alguém foi buscar medicamentos e levará os que f icaram prontos, mas que as insulinas irá 
programar para a próxima semana. RUBENS diz que precisa dos produtos para hoje. MILTON diz que organizará. 

COMENTÁRIO:

6285022798 25/04/2013 15:23:01 25/04/2013 15:28:35

        0 00:05:34 93456071 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz a TIAGO que o pedido de produtos que ele fez está pronto. TIAGO diz que ligou para MILTON, mas que, 
provavelmente, ele estava para o interior, resolvendo sobre licitação e, por isto, não teria atendido. TIAGO reclama produto que 
f icou faltando. MILTON diz que o pessoal de Araguapaz esteve na JMédica segunda-feira, mas eles não levaram os (outros) 
medicamentos porque não coube na caminhonete. 

COMENTÁRIO:

6284293577 25/04/2013 16:06:23 25/04/2013 16:08:22

        0 00:01:59 6285523171 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RUBENS diz que recebeu somente uma nota de R$ 900,00. MILTON diz que foi "preço zerado". RUBENS questiona MILTON sobre 
insulina. MILTON diz que não tem, mas que pode programar para entregar na segunda-feira. RUBENS diz que precisa comprar 
com urgência, que está chegando "naquele lugar". MILTON diz para RUBENS ligar de lá que ele (MILTON) repassa; fala que 
DANIEL disse que não quer que f ique pegando em dois lugares. RUBENS diz que é urgente a insulina, "vida ou morte". 

COMENTÁRIO:

6284293577 25/04/2013 16:10:22 25/04/2013 16:10:59

        0 00:00:37 6285523171 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta a MILTON o nome da rua. MILTON diz que é no Setor Universitário, próximo ao Hospital das Clínicas, 
estabelecimento chamado Unicon. 

COMENTÁRIO:

6285022798 25/04/2013 16:13:28 25/04/2013 16:14:14

        0 00:00:46 6493130072 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON fala para HNI (o chama de Doutor) organizar os "trem", pois ele já organizou os medicamentos, que é para mandar a 
ambulância amanhã que aí já pega tudo de uma vez. HNI diz que vai ver se dá para mandar buscar amanhã. 

COMENTÁRIO:

6284293577 25/04/2013 16:15:14 25/04/2013 16:15:47

        0 00:00:33 6285523171 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON fala para ALAN avisar RUBENS para retornar ligação dentro de 5 minutos.
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TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284293577 25/04/2013 16:18:39 25/04/2013 16:25:10

        0 00:06:31 6285523171 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON solicita um e-mail de HNI. HNI repassa: unicomvendas262@gmail.com - MILTON encaminha, imediatamente, uma 
mensagem para HNI e pede a confirmação do recebimento. MILTON reclama da dif iculdade de entender um e-mail recebido de um 
pessoal (qualidade do material escaneado) - solicitação de produtos médicos (insulina...). MILTON pede a HNI que ligue para uma 
MNI e confirme os dados do pedido. A ligação é repassada para RUBENS e MILTON o orienta a ligar para a MNI para confirmar os 
itens solicitados.

COMENTÁRIO:

6284293577 25/04/2013 17:09:32 25/04/2013 17:11:09

        0 00:01:37 6284054872 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CHAMADA DUPLICADA

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta ao MILTON se este esteve com o ROMÁRIO hoje. MILTON responde que sim. TOMAZ esclarece que estava 
segurando uma publicação de CORUMBAPÍBA para não chocar data com MOZARLÂNDIA, mas o PREFEITO de CORUMBAÍBA 
determinou a publicação para acontecer no dia 14... Nesse caso, TOMAZ orienta a MILTON a ligar para ROMÁRIO e pedir que ele 
jogue a publicação para a próxima semana, já que MILTON deverá estar em MOZARLÂNDIA no dia 14, às 13h. MILTON fala que 
depois pega com TOMAZ (a publicação de MOZARLÂNDIA?!) e o pergunta se ele (TOMAZ) estará lá amanhã (ESCRITÓRIO?!). 
TOMAZ responde que sim, a tarde. MILTON informa que passará um e-mail avisando para a LUCIENE.

COMENTÁRIO:

6285022798 25/04/2013 19:22:26 25/04/2013 19:31:51

        0 00:09:25 6492790969 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON conversa com GILSON sobre serviços a serem realizados na roça na semana que vem MILTON pede a GILSON a 
disponibilização de um caminhão no sábado. GILSON esclarece que no sábado, MILTON deverá pagar a diária do motorista (R$ 
100,00). GILSON esclarece que o motorista a ir deve ser o de cada caminhão. MILTON conversa com GILSON mediante 
orientação de ROMÁRIO. GILSON esclarece que a  facilidade de ir um caminhão está no pagamento da diária por MILTON. 
GILSON pede que MILTON ligue na terça-feira para que este f ique sabendo qual o motorista  engatilhado para ir. Conversam 
sobre consertos de estradas e a localização da roça do MILTON... 

COMENTÁRIO:

6284293577 26/04/2013 08:34:45 26/04/2013 08:35:24

        0 00:00:39 6284533000 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI informa ao MILTON que a FERNANDA iria lhe repassar um negócio e indaga se MILTON tem notícias... MILTON orienta HNI a 
ligar para FERNANDA no telefone 3093-3410...

COMENTÁRIO:

6284293577 26/04/2013 08:59:57 26/04/2013 09:02:09

        0 00:02:12 6230933410 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FERNANDA pergunta ao MILTON sobre PREGÃO, certidão a ser retirada e CRT: se pode ser de outra prefeitura. MILTON 
esclarece que pode ser de outra PREFEITURA.  FERNANDA pede uma proposta eletrônica para montar a sua proposta. MILTON 
pergunta pelo LUCAS que está em BRAZABRANTES. MILTON pede a FERNANDA que avise ao LUCAS que amanhã ele deve 
estar na J MÉDICA para definir  isso aí, 8h, levando todos os pendraives, toda documentação e envelopes. MILTON fala que o 
CLEBINHO da "BIOMEDE" irá para lá também. MILTON passará a planilha eletrônica para FERNANDA que incluirá a marca. 
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COMENTÁRIO:

6299179668 26/04/2013 09:04:49 26/04/2013 09:07:10

        0 00:02:21 6499634535 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON avisa ao CEBOLA que o trem está prontinho desde ontem a tarde. MILTON avisa que vai uma nota de uns controlados 
sem validade de valores, pois não saiu o PREGÃO ainda.  A nota será emitida só para a VIGILÂNCIA não frear, já que os itens 
foram entregues, mas o faturamento só se dará futuramente. CEBOLA não deve encaminhar a nota para o FINANCEIRO. Foi 
encaminhado 90% do pedido...   

COMENTÁRIO:

6292864351 26/04/2013 09:07:40 26/04/2013 09:09:31

        0 00:01:51 6292068165 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: BERTINHO (FILHO DE EDILBERTO) pergunta ao MILTON se este está indo para a J MÉDICA. MILTON responde que está 
chegando. BERTINHO pede a identidade de MILTON para algo. MILTON pergunta se o PAI DE BERTINHO deixou o dinheiro para 
abastecer o carro e para despesas de ida em um pregão...

COMENTÁRIO:

6284293577 26/04/2013 09:12:11 26/04/2013 09:23:38

        0 00:11:27 SEM REGISTRO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: 1.ª LIGAÇÃO: MILTON avisa ao BERTINHO que o DANILO deve levar o ÁLVARA DE FUNCIONAMENTO para a licitação de 
segunda-feira. BERTINHO responde que a CLÁUDINHA  está olhando com eles, MILTON teme que o CONTADOR DANILO possa 
enrolar. MILTON pede que BERTINHO cobre do CONTADOR DANILO, pois entende que este está passando EDILBERTO na lábia... 

23/09/2013 11:52:15 264



MILTON MACHADO MAIA

2ª LIGAÇÃO: DIVINO (CORUMBAÍBA) salienta que foi informado pelo ROMÁRIO que os remédios estão prontos e pergunta ao 
MILTON se ele leva isso numa ambulância. MILTON responde que depende e que o uno chama muito a atenção, pois se parar na 
barreira sem nota enrola.  DIVINO cobra alguns medicamentos que foram. A ligação é repassada para a "ELIE" que cobra a ida do 
medicamento "DRAMIM DL" que não foi nenhuma vez. MILTON explica que o laboratório não está fabricando DRAMIM em 
decorrência da falta de sal. Em relação ao DENOXICAN, MILTON mandará hoje, pois chegou ontem a tarde. MILTON orienta a 
utilizar COMPLEXO B no lugar do DRAMIM. MILTON volta a falar com o DIVINO e pede um favor deste no sentido de arrumar 
oito/dez doses do "INFLUENZA" para que sua família seja vacinada. DIVINO responde que para o MILTON ele dá um jeito. MILTON 
pede que a vacina seja deixado com o GESON , cunhado de MILTON. DIVINO salienta que estará no sábado em CORUMBAÍBA e 
qualquer coisa ele resolve isso. DIVINO tira dúvidas sobre cotação do material para uma sala de f isioterapia. DIVINO pede 
MILTON pegue umas COTAÇÕES. MILTON assevera que cotações devem ser conversadas com ele antes de qualquer coisa e 
que deve ser ele (MILTON) é que deve pegar as COTAÇÕES. Nesse sentido, DIVINO guardará uma cotação que tinha pego e 
deixará as cotações por conta de MILTON. DIVINO esclarece que já falou com o ROMÁRIO e que o material será adquirido com 
dinheiro do "PMAT", que já está na conta. Só falta pegar o orçamento para aquisição. MILTON volta a pedir as vacinas, pois sairá 
de Goiânia exclusivamente para isso. 

COMENTÁRIO:

6292864351 26/04/2013 09:25:37 26/04/2013 09:27:35

        0 00:01:58 6492796790 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI fala a MILTON que está com uma nota do MILTON, mas que este não colocou a que pregão ela se refere, que foi a LUCIENE 
que pediu ela para ligar, que o valor é de R$ 530,00, que é de anestésico e outros medicamentos. MILTON fala que esses são de 
controlados, que na verdade ela não vai pagar essa nota, que só foi mandado para transporte, porque é controlado, que depois, 
quando sair o novo pregão, que aí vão faturar esses mesmos produtos. Ligação cai.

COMENTÁRIO:

6284293577 26/04/2013 10:50:12 26/04/2013 10:54:27

        0 00:04:15 6299928018 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LEIDIANE (da Prefeitura de Inaciolândia) diz que, a pedido do Prefeito, enviou duas listas a MILTON com (nomes) de 
medicamentos, para que ele possa fazer o orçamento, diz que precisa realizar a compra com urgência, pois os medicamentos 
estão acabando. MILTON confirma o e-mail: prefeituranse@hotmail.com. LEIDIANE diz que é "muita coisa", que precisa (do 
orçamento) para fazer autorização de compra. MILTON diz "você também já tá sabendo... Prefeito já falou que quando tiver que 
comprar alguma coisa é de mim". LEIDIANE confirma, diz que tem que ser rápido, que tem que comprar em abril, porque "teve 
aquele negócio da licitação". MILTON diz que ela pode fazer o emergencial, porque  a licitação fracassou.  MILTON sugere 
LEIDIANE confirmar com Jurídico da Prefeitura se pode realizar a compra ou se vai "mandar um vale, pra depois o pregão sair e 
faturar". LEIDIANE questiona sobre o "procedimento" do vale. MILTON diz que encaminha os remédios, quando sair o pregão e ele 
for a Inaciolândia dele participar, aí o vale será faturado. 

COMENTÁRIO:

6284293577 26/04/2013 11:09:27 26/04/2013 11:12:20

        0 00:02:53 6282811501 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz a CLÉBER que precisa encontrá-lo às 08 horas na Jota Médica. Diz que estará em Goiânia "reunido" para resolver 
isso; explica o caminho para Jota Médica: próxima à BR 153, após rio Meia-Ponte, depois da passarela virar à direita, f inal da rua 
virar à esquerda, passa uma praça, na próxima virar à direita, rua X. MILTON diz para CLÉBER levar tudo, para deixar definido. 
CLÉBER pede para MILTON ligar para "menina" e ver quem mais pegou edital porque JOBS (da Dental JOBS) ligou. MILTON diz 
que só ele, e questiona se não tem como tirar, porque senão "vai atrapalhar o VALTIM da ÚNICA DENTAL. CLÉBER diz que tem 
como tirar.

COMENTÁRIO:

6284293577 26/04/2013 11:52:17 26/04/2013 11:56:22

        0 00:04:05 6292068165 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: BERTINHO informa que a carta de credenciamento, declaração está com data do dia 29 e o cartório não aceita reconhecer com 
data posterior... MILTON fica indignado, pois o cartório deve reconhecer a assinatura e não a data. MILTON orienta o BERTINHO a 
solicitar uma cópia da normativa que proíbe o reconhecimento com data posterior para apresentar às autoridades do PREGÃO.

COMENTÁRIO:

6284293577 26/04/2013 14:25:53 26/04/2013 14:27:35

        0 00:01:42 6481223024 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON fala para HNI mandar a van para buscar os remédios que já estão prontos. HNI diz que é melhor na segunda e pergunta 
se MILTON não pode levar no caminhãozinho. MILTON fala que está no vale, que levou "ferro" indo para Aragarças, que HNI tem 
ambulância indo todos os dias, que ambulância eles não param. HNI diz que vai mandar a ambulância na segunda.
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COMENTÁRIO:

6284293577 26/04/2013 15:39:57 26/04/2013 15:41:14

        0 00:01:17 6284130015 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI fala a MILTON que marcaram para amanhã. MILTON diz que está em uma correria e pergunta se não dá para fazer a planilha. 
HNI diz que não, que tem que ser ele para fazer. MILTON pergunta se HNI tem amizade com aquele pessoal da "jobes" lá de 
Ceres. HNI diz que sim. MILTON fala que eles retiraram. HNI diz que eles compram dele para vender, que vai dar uma ligadinha e 
retorna para MILTON.

COMENTÁRIO:

6284293577 26/04/2013 15:49:31 26/04/2013 15:51:21

        0 00:01:50 6284130015 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (VALTINHO?) fala a MILTON que o cara (JOBIM?) lá está entrando tanto com odontologia, como área médica, que ele já 
entregou material lá. HNI cita o nome de DIVINO, secretário de saúde. MILTON pergunta o que ele falou. HNI diz que ele disse que 
era para deixar o material lá que ele compraria dele. MILTON acha que não convém. HNI diz que é melhor deixar o dele quieto e 
MILTON resolve o dele, que não vai mexer com o de odontologia, que aí ele compra dele, que não compensa ir para jogar o preço 
lá embaixo. MILTON pergunta se HNI falou diretamente com ele. Este diz que sim, que vai passar o telefone para MILTON. 

COMENTÁRIO:

6284293577 26/04/2013 15:52:07 26/04/2013 15:53:47

        0 00:01:40 6284130015 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VALTINHO passa o número de JOBIM para MILTON: 8427-9227.

COMENTÁRIO:

6284293577 26/04/2013 15:58:23 26/04/2013 15:58:42

        0 00:00:19 6284130015 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta a VALTINHO se é 62. Este diz que sim. MILTON fala que está dando fora de área. VALTINHO diz que vai pegar 
o f ixo.

COMENTÁRIO:

6284293577 26/04/2013 15:59:28 26/04/2013 15:59:47

        0 00:00:19 6284130015 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VALTINHO passa o número f ixo de JOBIM para MILTON: (62) 3353-0569.

COMENTÁRIO:

6284293577 26/04/2013 16:05:18 26/04/2013 16:06:00

        0 00:00:42 6184130015 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON comunica a WALTINHO que não deu para falar com alguém num número por este repassado... WALTINHO responde que 
acabou de falar com a pessoa. MILTON pede a confirmação do telefone e WALTINHO fica de retornar a ligação para confirmar...

COMENTÁRIO:

6284293577 26/04/2013 16:07:03 26/04/2013 16:07:25

        0 00:00:22 6284130015 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: WALTINHO repassa o telefone solicitado para MILTON, qual seja: 3353-1569...

COMENTÁRIO:

6284293577 26/04/2013 17:11:00 26/04/2013 17:13:34

        0 00:02:34 6233531569 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JOBS pergunta ao MILTON se este recebeu o e-mail. JOBS pergunta ao MILTON se este f icará com as luvas. MILTON responde 
que não ele, mas a IDEAL. JOBS salienta que colocou o preço de 18, para MILTON ganhar mais sobre elas... MILTON esclarece 
que ele vai cobrir JOBS lá e este deverá sair fora... Os outros itens sem lance. MILTON pronuncia o nome da empresa de JOBS é 
"DENTAL JOBS LTDA". MILTON dará cobertura sobre ao JOBS sobre material de ODONTOLOGIA (trecho até 01min50seg da 
ligação).

A partir de 01min50seg da ligação:
(...)
MILTON: - Aí segunda-feira cê chega oito hora lá pra nóis bater um papo antes.
JOBS: - Não, beleza, eu tenho que pega a minha...
MILTON: - Porque quando é minha assim, deixa eu te falar, eu abro a proposta pra todo mundo ver, todo mundo abre as proposta, 
aí o que que acontece, pra todo tá ciente no que tá fazeno, aí o que que acontece, eu pego, vamo supor, cê abre sua proposta, 
eu abro a minha, abro a do fulano... As outras que eles têm... Igual, nóis leva duas propostas, sabe? As outras eu reco...
JOBS: - É, eu vou levar as duas também...
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MILTON: - As outras eu recolho tudinho a mais baixa, entendeu?, para não ter perigo, tá certo, doutor?
JOBS: - Não, beleza, então.
MILTON: - Então oito hora amã... Oito hora lá.
JOBS: - Oito hora lá em frente à prefeitura.
MILTON: - Então beleza.
JOBS: - Então tá, abraço.
MILTON: - Falou, doutor, até mais.
<CHAMADA ENCERRADA>

COMENTÁRIO:

6284293577 26/04/2013 17:27:54 26/04/2013 17:30:50

        0 00:02:56 6285717665 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON informa ao DOMINGOS que a JOELMA topou ir lá para a FERNANDA... Paralelamente, MILTON avisa ao BETINHO que 
f icou marcado para amanhã 8h com o pessoal... MILTON volta a conversar com o DOMINGOS sobre o que levar para a casa da 
FERNANDA... MILTON pede que DO combine com o LUCAS... 

COMENTÁRIO:

6284293577 27/04/2013 07:47:44 27/04/2013 07:50:07

        0 00:02:23 6285717665 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON conversa com HNI (DOMINGOS?)  e comenta que está com "dor de barriga". Diz que está a caminho da JMédica. HNI fala 
que está chegando em Campinas, que está perto da Anhanguera.

COMENTÁRIO:

6292864351 27/04/2013 08:09:25 27/04/2013 08:09:57

        0 00:00:32 6281131087 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta se MILTON já está na JMédica. Este diz que sim. HNI fala que já está chegando lá.

COMENTÁRIO:

6284293577 27/04/2013 08:10:06 27/04/2013 08:10:53

        0 00:00:47 6281131087 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI pergunta para MILTON se os meninos já chegou. MILTON responde que só chegou ele.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284293577 27/04/2013 11:02:57 27/04/2013 11:05:34

        0 00:02:37 6285717665 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta a DOMINGOS se ele está levando para Minaçu os carimbos e os papéis timbrados. DOMINGOS comenta que 
papel timbrado tem em seu computador. MILTON fala que estava conversando com alguém que disse que tem algumas 
declarações que acha que ninguém vai fazer, que ele pediu para levar papel timbrado e carimbo, para não ter perigo de 
DOMINGOS ser desclassificado. DOMINGOS fala que está levando e comenta que tem declaração demais e pergunta se é ele 
(HNI) que vai. MILTON diz que sim e aconselha a DOMINGOS ficar neutro no negócio. DOMINGOS fala que vão com os preços 
deles, que ele vai com o "RUAN?" e o ANDERSON, que marcou com ele amanhã 2 horas. MILTON pergunta onde DOMINGOS 
está. Este diz que em casa. MILTON pergunta se ele já terminou. DOMINGOS responde que não, que está arrumando uns 
registros e planilhas, que depois vai na Ideal imprimir.

COMENTÁRIO:

6284293577 27/04/2013 14:38:25 27/04/2013 14:44:41

        0 00:06:16 6285717665 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON conversa com o DÓ que está fazendo umas planilhas. MILTON oferece ajuda. MILTON está com o LUCAS e FERNANDO 
tomando cerveja. MILTON chama DÓ para assar uma picanha hoje. DÓ conversa com o LUCAS e este pergunta se DÓ não 
esqueceu de pegar o papel timbrado na IDEAL. LUCAS orienta o DÓ a levar umas dez folhas e que lá o CLEBINHO passará todas 
as coordenadas e, com as procurações, umas três empresas serão eliminadas. DÓ pede ajuda do LUCAS na elaboração das 
planilhas. MILTON oferece ajuda. MILTON despende dizendo que vai levar a CLÁUDIA ao BURITI e volta a oferecer ajuda ao DÓ 
na elaboração da proposta.  

COMENTÁRIO:

6284293577 28/04/2013 09:51:50 28/04/2013 09:53:02

        0 00:01:12 6284054872 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: TOMAZ conversa com MILTON sobre o pregão de Carmo, dia 29, às 09 horas e diz que estará lá

TRANSCRIÇÃO: . 
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COMENTÁRIO:

6292864351 28/04/2013 17:56:05 28/04/2013 17:56:58

        0 00:00:53 6292537762 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON combina de ir com HNI para algum lugar. 

COMENTÁRIO:

6292864351 28/04/2013 17:57:57 28/04/2013 17:58:52

        0 00:00:55 6292537762 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI questiona a MILTON sobre procuração da Ideal. MILTON questiona se ele não pegaria com VANDERLEY. 

COMENTÁRIO:

6284293577 28/04/2013 18:48:29 28/04/2013 18:49:19

        0 00:00:50 6292068165 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON questiona sobre "carro ?"; diz que precisa chegar às 08 horas para pegar uma certidão. 

COMENTÁRIO:

6292864351 28/04/2013 19:04:28 28/04/2013 19:05:11

        0 00:00:43 6292537762 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI questiona se MILTON falou com JOELMA. MILTON diz que ela deixou um envelope, que o levará para LUCAS e que estará 
esperando-o às 05 horas em sua casa. 

COMENTÁRIO:

6284293577 28/04/2013 21:00:02 28/04/2013 21:03:12

        0 00:03:10 6285717665 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON questiona a HNI se ligou para CLEBIM. HNI diz que ele ainda não chegou, que ligou para ANDERSON e ainda está em 
Goiânia. MILTON questiona quem está "lá". HNI diz que a BioMed, a "BioGen ?" e a RecMed. MILTON diz "mas também você não 
sabe onde tá o pessoal do Barão". HNI diz que o Barão, com certeza, está lá. MILTON diz que tem que ver o negócio da certidão, 
diz que tem que conversar para não fazer "coisa trocada". 

COMENTÁRIO:

6232772292 28/04/2013 21:03:04 28/04/2013 21:07:38

        0 00:04:34 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CHAMADA DUPLICADA

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO questiona se a concorrência amanhã é em Carmo do Rio Verde. MILTON confirma, diz que "parece" que o LUCAS 
vai, que a BioMed de Ceres vai, uma empresa Dental Jobs (de Goianésia) que pegou o edital, o pessoal do Ideal e a Viva 
Medicamentos. MILTON diz que vai mais cedo para retirar certidão municipal. EDILBERTO questiona se "o menino" irá arcar com 
metade da despesa. MILTON diz que o certo é arcar, fala que não pegou dinheiro para alimentação, só para combustível. Diz que 
ele (VANDERLEY ??), o ligou para ver sobre carta convite de Aloândia, diz que deixou "uns controlados" lá, que "deu uns 8 mil e 
a carta convite deu 150".

COMENTÁRIO:

6284293577 29/04/2013 07:40:45 29/04/2013 07:44:17

        0 00:03:32 6232772292 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta a seu f ilho se o pen drive não f icou na mesa. Este diz que não. MILTON indaga se seu filho não pegou o pen 
drive que tinha seus negócios. FILHO fala que não. MILTON insiste e seu f ilho fala que não pegou. MILTON pede para ele olhar 
para ver se não f icou na cesta. FILHO diz que está dentro da cestinha. MILTON pede para seu f ilho levar o pen drive para o 
LUCAS do CLEUBER. MILTON pergunta se o "DO" tem internet. Seu f ilho diz que sim. MILTON pede para seu filho ir lá no "DO", 
que é para abrir o e-mail de sua mãe ou o de MILTON mesmo, que chegando lá ele vai explicar para seu filho como ele vai enviar 
o e-mail, que não é para seu f ilho demorar, que tem que ser logo.

COMENTÁRIO:

6232772292 29/04/2013 07:40:47 29/04/2013 07:44:17

        0 00:03:30 6284293577 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta a seu f ilho se o pen drive não f icou na mesa. Este diz que não. MILTON indaga se seu filho não pegou o pen 
drive que tinha seus negócios. FILHO fala que não. MILTON insiste e seu f ilho fala que não pegou. MILTON pede para ele olhar 
para ver se não f icou na cesta. FILHO diz que está dentro da cestinha. MILTON pede para seu f ilho levar o pen drive para o 
LUCAS do CLEUBER. MILTON pergunta se o "DO" tem internet. Seu f ilho diz que sim. MILTON pede para seu filho ir lá no "DO", 
que é para abrir o e-mail de sua mãe ou o de MILTON mesmo, que chegando lá ele vai explicar para seu filho como ele vai enviar 
o e-mail, que não é para seu f ilho demorar, que tem que ser logo.
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COMENTÁRIO:

6284293577 29/04/2013 08:10:20 29/04/2013 08:21:59

        0 00:11:39 6292174337 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON explica à sua esposa como esta faz para entrar em seu e-mail (miltonjmedica@hotmail.com), que  a senha é 160577. 
MILTON pede para sua esposa abrir os arquivos do pen drive e mandar uma mensagem para ele mesmo 
(miltonjmedica@hotmail.com). MILTON fala para ela anexar as propostas de Carmo do Rio Verde.

COMENTÁRIO:

6284293577 29/04/2013 08:23:13 29/04/2013 08:25:32

        0 00:02:19 6284973260 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz a CÁSSIA que está em Carmo do Rio Verde. CÁSSIA diz precisa com urgência dos 7 medicamentos que ficaram 
faltando ("carbidopa e levodopa ???"). MILTON diz que os medicamentos chegaram, mas o pessoal não pega, diz que pediram 
dois reanimadores adulto (ambu ?), mas que ninguém foi pegar. CÁSSIA pediu para entregar na Casa de Apoio. 

COMENTÁRIO:

6284293577 29/04/2013 08:29:06 29/04/2013 08:29:49

        0 00:00:43 6292211917 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI pergunta a MILTON se ele está na concorrência, diz que DENISE (de Inaciolândia) levou dois pedidos com o "preço ?". 
MILTON diz que é para faturar em nome da Jota Médica, que eles não vão buscar, que tem que despachar. 

COMENTÁRIO:

6284293577 29/04/2013 08:37:12 29/04/2013 08:37:56

        0 00:00:44 6281180472 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI diz a MILTON que ele não respondeu a cotação. MILTON diz que providenciará. 

COMENTÁRIO:

6284293577 29/04/2013 08:49:47 29/04/2013 08:50:54

        0 00:01:07 6284533000 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta a MILTON como ele está participando em Carmo do Rio Verde sem a certidão da Receita Federal conjunta negativa. 
MILTON fala que está participando com outra. HNI comenta que está precisando dessa certidão e não está saindo. MILTON diz 
que não sai, que tem que ligar lá, que eles ajeitam. HNI diz que ligou para menina e esta transferiu para o MILTON. Este fala que 
chegando lá ajeita para HNI. 

COMENTÁRIO:

6284293577 29/04/2013 09:03:19 29/04/2013 09:04:50

        0 00:01:31 6185667341 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ISRAEL liga para MILTON e pergunta se este vai querer o negócio. MILTON pergunta qual. ISRAEL diz que tem 15 caixinhas de 
dipirona e 10 de (diclofenaco?). MILTON fala "beleza", que segunda-feira está indo lá, quando então procura ISRAEL. ISRAEL 
comenta que isso era antes, para despachar isso logo, que o trem está guardado ali. MILTON fala para ISRAEL aguentar a mão 
lá, que na segunda está indo pessoalmente, que aí já paga para ISRAEL. Este pergunta o valor e diz que são 15 caixas com 50 
de dipirona e 10 caixas com 50 de (diclofenaco?). MILTON fala que vai fazer as contas, pois está sem sistema. MILTON fica de 
retornar ligação.

COMENTÁRIO:

6284293577 29/04/2013 10:29:58 29/04/2013 10:31:11

        0 00:01:13 6285717665 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta ao MILTON se ainda não começou e se deu muita gente. MILTON disse que não e também indaga HNI sobre o 
andamento do processo que este está acompanhando. HNI salienta que apareceram muitas empresas - total de onze... MILTON 
fala que está sem lance por lá... 

COMENTÁRIO:

6284293577 29/04/2013 10:39:42 29/04/2013 10:40:28

        0 00:00:46 6285523171 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON fala a HNI (Secretário) que está em um pregão, que em dois minutos retorna a ligação.

COMENTÁRIO:

6284293577 29/04/2013 11:57:54 29/04/2013 11:59:44

        0 00:01:50 6285523171 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (SECRETÁRIO DE SAÚDE?!) pergunta ao MILTON se este está na empresa. MILTON responde que está em CARMO DO RIO 
VERDE. HNI mandou uma lista  emergencial. MILTON orienta que HNI mande a ambulância pegue amanhã. HNI indaga se deu tudo 
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certo em CARMO DO RIO VERDE. MILTON responde que sim, certinho, que fez daquele modelo... O procedimento corre por item e 
não por lote... HNI pergunta sobre as quatro caixas que f icaram para trás. MILTON esclarece que é só passar lá e pegar.

COMENTÁRIO:

6284293577 29/04/2013 13:47:36 29/04/2013 13:48:20

        0 00:00:44 6499577747 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI cobra de MILTON o envio dos medicamentos. MILTON explica que f icaram de mandar a ambulância buscar. HNI indaga sobre 
a possibilidade de MILTON mandar entregar. MILTON esclarece que se puder faturar e pede que HNI pergunte à "DILA" sobre 
esta possibilidade. HNI f ica de retornar a ligação...

COMENTÁRIO:

6284293577 29/04/2013 15:16:47 29/04/2013 15:17:13

        0 00:00:26 6499577747 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI avisa ao MILTON que o rapaz estará encostando lá às 17h30min para pegar os medicamentos pedidos... MILTON responde 
que está tudo certinho.

COMENTÁRIO:

6284293577 29/04/2013 17:16:19 29/04/2013 17:17:41

        0 00:01:22 6285385440 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CLÁUDIA pergunta ao MILTON se este levou o negócio da junta original e que o pessoal não tirou cópia. MILTON responde que 
sim. CLÁUDIA comenta que então estão ferrados, pois não existem outro e precisam para Luziânia. MILTON corre atrás para 
pegar o documento de volta. MILTON indaga sobre o alvará de funcionamento, se já foi pego. CLÁUDIA responde, que está 
arrumando outros e que lendo minuciosamente percebeu que estão pedindo a mesma coisa.

COMENTÁRIO:

6292864351 29/04/2013 19:12:11 29/04/2013 19:13:59

        0 00:01:48 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: duplicada

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta ao EDILBERTO se a JACIARA irá para a empresa cedo, para verem a planilha de LUZIÂNIA, a f im de bolarem 
uma estratégia. MILTON fala que LUZIÂNIA são três pregões. MILTON quer uma estratérgia num dos materiais para espantar o 
pessoal do medicamento e que qualquer coisa liga para o FAUSTO e prorroga o do dia 07. EDILBERTO pergunta se deu tudo 
certo lá (CARMO DO RIO VERDE?!). MILTON responde que sim e volta a falar sobre o caso de LUZIÂNIA e pede que JACIARA 
deixa um tempo livre para verem isso para não dar nenhum problema.

COMENTÁRIO:

6284293577 29/04/2013 19:23:26 29/04/2013 19:24:26

        0 00:01:00 6292418855 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pede para o EDILBERTO ligar para o LUCAS da "LA VIDAL" solicitando que ele ligue no telefone n.º 8429-3577. 
EDILBERTO esclarece que não é fácil falar com o LUCAS e que só tem o telefone antigo dele...

COMENTÁRIO:

6284293577 29/04/2013 19:28:14 29/04/2013 19:28:41

        0 00:00:27 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CHAMADA DUPLICADA

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO avisa ao MILTON que o LUCAS estará lá na empresa às 9h para conversar (caso de LUZIÂNIA).

COMENTÁRIO:

6284293577 29/04/2013 19:29:07 29/04/2013 19:29:57

        0 00:00:50 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CHAMADA DUPLICADA

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO volta a avisar para o MILTON que o LUCAS estará na empresa amanhã às 9h para conversarem, pois virá a Goiânia 
resolver algo. MILTON não escuta EDILBERTO...

COMENTÁRIO:

6284293577 30/04/2013 08:55:33 30/04/2013 08:58:13

        0 00:02:40 6492793962 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DIVINO diz a MILTON que pediu a ERCILENE para cotar com ele aquelas macas, que certamente ela vai passar um e-mail, que são 
duas máquinas para exame ginecológico, que vai precisar de umas 4 cadeiras giratórias e o avental, que é para MILTON achar 
isso, que se ele não conseguir, tem fornecedor que tem isso, que precisa urgente, que precisa do "dosímetro" também. DIVINO 
pergunta se MILTON tem filme de raio X, 35 por 43, para ele levar uma caixa para Corumbaíba amanhã. MILTON diz que sim e fala 
para DIVINO pedir eles para ligar. DIVINO diz que MILTON pode arrumar a caixa para ele levar, que tem uma lista de material para 
lhe repassar, que esse já acabou, que vai mandar pela ambulância hoje, que a hora que a lista do ROMÁRIO chegar, MILTON 
desconta isso aí. MILTON comenta que tem que contar essa e aqueles outros que f icaram para trás (compressas).
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COMENTÁRIO:

6292864351 30/04/2013 10:26:51 30/04/2013 10:29:07

        0 00:02:16 6191110605 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FELIPE pergunta se MILTON continua vendendo em LUZIÂNIA. MILTON diz que sim, que aditivou um pouco daqueles contratos 
antigos, que falou para o CONSUELO que não poderia atender em alguns preços que estavam defasados, que de laboratório 
subiu os preços, que ela falou que poderia atualizar os preços que eles iriam comprar, que entregou uns R$ 200.000,00, que 
tinha um saldo para trás, que pediram uns R$ 60.000,00 que havia ficado sem faturar. FELIPE diz que depois vai fazer uma visita 
a MILTON para conversarem sobre Cidade Ocidental, que daqui  a 15 dias vai lançar um pregão.

COMENTÁRIO:

6284293577 30/04/2013 10:41:37 30/04/2013 10:43:27

        0 00:01:50 6492793962 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DIVINO pergunta se MILTON já conversou com o pessoal da JMédica sobre os filmes do raio x, pois o motorista da ambulância 
está voltando mais cedo. MILTON diz que vai ligar lá para ver direitinho e diz que o pessoal da prefeitura tinha que ligar 
autorizando o f ilme. DIVINO fala para MILTON fazer daquele jeito, que quando for a lista, ele desconta, que está sem o f ilme de 
raio-x. MILTON concorda. DIVINO fala para MILTON ligar quando estiver na JMédica, que é para MILTON liberar mais cedo, que 
vai mandar a ambulância. 

COMENTÁRIO:

6284293577 30/04/2013 11:21:59 30/04/2013 11:25:12

        0 00:03:13 6286050855 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz que os pedidos que  JÚNIOR ( NELSON FIDELIS DINIZ JÚNIOR)  ("ambú ?", reanimador), f icaram prontos "tem mais de 
semana" e não pediu para ninguém buscar. JÚNIOR pede para entregar na Casa de Apoio (subindo a Praça do Avião, República 
do Líbano, a primeira (rua) é o Hospital Ortopédico, a segunda à direita é uma Casa de Apoio muito grande), deixar com 
CONCEIÇÃO, diz que "a kombi de Uruana deve estar lá na porta". MILTON pede para JÚNIOR ver com PAULÃO se tem como ele 
ajudar em alguma coisa hoje. JÚNIOR diz que tem "uma bomba para soltar" para MILTON, diz que "o trem não tá fácil não". MILTON 
questiona se JÚNIOR conversou com "eles" para publicar o edital, ou vai esperar um pouco. JÚNIOR diz que não tem como 
confirmar; que entregou "tá na mão do PAULO". MILTON diz que entregou a JÚNIOR o edital pronto, era só mudar as dotações. 
MILTON diz que passou em Carmo, foi fazer licitação. 

COMENTÁRIO:

6284293577 30/04/2013 11:52:00 30/04/2013 11:54:45

        0 00:02:45 6285523171 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON diz a HNI que recebeu a lista, que diminuiu algumas quantidades "por conta própria" (seringa, complexo B). 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284293577 30/04/2013 12:27:51 30/04/2013 12:30:55

        0 00:03:04 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CHAMADA DUPLICADA

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz que FELIPE comentou que precisa falar com ele, pois terá um pregão. Diz que conversará com EDILBERTO antes do 
pregão. EDILBERTO diz que "tem que ver, porque lá tá o menino e tem JÚNIOR com a Prefeita". MILTON diz que precisa terminar 
as propostas de Araguapaz e de Luziânia; diz que vai para Corumbaíba quinta-feira ver sobre o pregão, que a LUCIANE quer 
rever também. EDILBERTO diz que não adianta MILTON quer ir quinta-feira para resolver "um negócio" que não precisa, porque lá 
resolve do "jeito que eles querem". MILTON diz que precisa ir; fala para EDILBERTO reforçar com a "CLÁUDIA ?" para 
providenciar todos os documentos. EDILBERTO diz que "parece que ela já arrumou tudo". 

COMENTÁRIO:

6284293577 30/04/2013 14:15:22 30/04/2013 14:18:32

        0 00:03:10 SEM REGISTRO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pede para CLÁUDIA tirar um vale de uma "caixa de f ilme ?", para Corumbaíba. CLÁUDIA diz terceiro de Matrinchã está no 
estabelecimento e foi buscar 3 caixas de soro. MILTON diz que passou o vale (referente às caixas de soro) para JACIARA, no 
valor de R$ 7.000,00, diz que para Corumbaíba é para relacionar "caixa de filme ?", 3 caixas de "tenoxican ?" 20 mg. 

DOUTORA ... de MOZARLÂNDIA fala com MILTON sobre possibilidade de pegar um material da parte de Odontológica. MILTON 
pede para repassar a relação pelo e-mail: miltonjmedica@hotmail.com que ele verá.

COMENTÁRIO:

6284293577 30/04/2013 14:29:55 30/04/2013 14:31:03

        0 00:01:08 6285385440 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI diz que MILTON colocou quatro tipos de soro no vale e questiona se é uma caixa de cada. MILTON diz que são três caixas 
do soro f isiológico de 500 (ml?) e pede para incluir na nota 200 equipo macros. 
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COMENTÁRIO:

6232772292 30/04/2013 14:38:03 30/04/2013 14:43:51

        0 00:05:48 6434471967 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON e sua MÃE conversam sobre assuntos familiares. MILTON pede o telefone da GORETE/THIAGO. MÃE lhe repassa (64) 
99812916.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292864351 30/04/2013 15:05:41 30/04/2013 15:07:44

        0 00:02:03 6481217005 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz a MILTON que precisa de cem caixas do remédio dipirona, que precisa de desconto. MILTON diz que tem a dipirona, mas 
que JACIARA está com dificuldade para entregar, porque precisa atender às prefeituras, diz: "eu tenho uns empenho de umas 
prefeituras minha que eu vendi"; fala que verá com JACIARA e lhe retorna.  

COMENTÁRIO:

6284293577 30/04/2013 15:11:47 30/04/2013 15:12:10

        0 00:00:23 6285717665 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz a EDILBERTO que retornará a ligação.

COMENTÁRIO:

6284293577 30/04/2013 15:13:44 30/04/2013 15:26:56

        0 00:13:12 6285717665 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DÓ diz que as coisas estão complicadas, que não tem acordo com All Médica, que referida empresa, Premed e RJ estão 
ganhando o pregão. MILTON questiona sobre o CLEBIM da Bio Med está participando do pregão. HNI diz que está só assistindo. 
DÓ diz que irá a Formoso amanhã, que já está com a documentação, quem faz lá é "ADAS?" e que a proposta é maior de R$ 
500.000,00. MILTON diz que, talvez, em Formoso não exista esquema.  MILTON fala que precisa fazer planilha de Araguapaz 
(para pregão dia 07), que também haverá pregão em Araguarças (dia 10), Mozarlândia (dia 14) e em Bom Jardim.

COMENTÁRIO:

6284293577 30/04/2013 15:43:59 30/04/2013 15:46:53

        0 00:02:54 SEM REGISTRO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI busca informações com o MILTON sobre os procedimentos a serem adotados sobre uma nota, o que deve ser feito. MILTON 
explica que a menina a repassará e salienta que deverá ser feito uma cotação com documentos com data retroativa. HNI 
pergunta à !"VERA" se tem. A resposta é positiva. MILTON disse que o HNI pegará a data da nota f iscal e vê os documentos com 
data retroativa, fazendo um jogo para cobertura de uma CARTA CONVITE e daí pega aquela nota f iscal fazendo três orçamentos 
da NF: um da IDEAL, da BRASIL e da GIMED - atentando para os itens e valores certinhos que estão na NF. mandando para 
MILTON, que passará para ELA fazer uma CARTA CONVITE e pagar a NF. HNI deverá fazer três propostas e três jogos de 
documentações. MILTON avisa a HNI que o carro desta está na casa de MILTON já. HNI pede que MILTON leve o carro e HNI o 
leva de volta. MILTON pergunta se GILMAR e o JÚLIO está lá. Só está o GILMAR lá. MILTON orienta que assim que JÚLIO chegar 
e para este levar o GILMAR até a casa daquele (MILTON) para pegar o carro.

COMENTÁRIO:

6292864351 30/04/2013 15:47:20 30/04/2013 15:51:03

        0 00:03:43 6434961266 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: NÁGILA pergunta ao MILTON se este encontrou o remédio "SYNAGIS R" para ela. MILTON pergunta pelo nome do laboratório. 
NÁGILA não sabe o laboratório, mas esclarece que é uma medicação de alto custo e para uma criança que não nasceu 
prematura, que não pode ficar sem o remédio sob pena de f icar com problemas respiratórios. O caso da medicamento já está 
numa Promotoria de Goiânia. MILTON fica de olhar e dar uma resposta ainda hoje.

COMENTÁRIO:

6292864351 30/04/2013 15:47:35 30/04/2013 15:51:04

        0 00:03:29 6434961266 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: DUPLICADA...

TRANSCRIÇÃO: NÁGILA pergunta ao MILTON se este encontrou o remédio "SYNAGIS R" para ela. MILTON pergunta pelo nome do laboratório. 
NÁGILA não sabe o laboratório, mas esclarece que é uma medicação de alto custo e para uma criança que não nasceu 
prematura, que não pode ficar sem o remédio sob pena de f icar com problemas respiratórios. O caso da medicamento já está 
numa Promotoria de Goiânia. MILTON fica de olhar e dar uma resposta ainda hoje.

COMENTÁRIO:

6232772292 30/04/2013 16:12:30 30/04/2013 16:18:09

        0 00:05:39 6230931000 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ,ILTON liga na BORGES LANDEIRO para conversar com a LORENA engenheira para conversar sobre o atraso na obra do 
"BORGES VERANO". No aguardo da transferência da ligação, MILTON indaga ao LUCAS se este realinhou as propostas... 
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JULIANA atende a ligação de MILTON na BORGES LANDEIRO e esclarece que a etapa de fundação já foi iniciada. 

COMENTÁRIO:

6284293577 30/04/2013 16:57:37 30/04/2013 17:03:47

        0 00:06:10 SEM REGISTRO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON conversa com MARIANA. MILTON diz que está no escuro, que Araguapaz, Mozarlandia, não tem nada ainda para ele, 
que é dia 07 em Araguapaz (Edital nº 007/13) e nada ainda. MILTON diz que conversou com o TOMAZ e o mesmo lhe disse que é 
para ele dar um jeito de falar com a MARIANA o mais rápido possível para ela enviar ao MILTON. Que aí tem que ver tudo 
direitinho, o edital, o anexo. MARIANA pergunta qual a cidade. MILTON diz Mozarlândia e Corumbaíba também, que o de 
Corumbaíba foi publicado hoje (30/04). MILTON pergunta à MARIANA se de Mozarlandia ela tem tudo arrumadinho. MARIANA 
responde que acredita que de Araguapaz e de Mozarlândia sim, que vai ver se tem, porque se não tiver dá tempo de ligar lá no 
município e pegar. MILTON diz que esteve falando com o TOMAZ e ele disse que está tranquilo, que está na mão e não foi 
passado nada para Araguapaz e Mozarlândia. MARIANA diz que, por ela, acha que não. MILTON pede para ela ver e enviar por 
email, porque ele está com o tempo corrido, que tem Luziânia segunda feira, Araguapaz terça, Luziânia na quarta e depois 
Aragarças dia 10 (dez). Que o mesmo falou com TOMAZ para ele não ficar mandando essas coisas de última hora não, que ele 
(MILTON) está enroladíssimo. MARIANA disse que vai ver o que tem e passa para o MILTON. Este pede esse favor, para enviar o 
de Araguapaz e Mozarlandia, conferir se está tudo certinho, já com data de abertura, o número do pregão, tudo direitinho para 
ele não ter dúvida. E já envia para ele fazer, pra não ter perigo  de não dar tempo e depois ter que prorrogar. MARIANA diz que 
passa ainda hoje o de Araguapaz e Mozarlândia, que o de Corumbaíba ela manda depois.

COMENTÁRIO:

6299179668 01/05/2013 15:27:45 01/05/2013 15:40:42

        0 00:12:57 3197554086 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: - 11m5s - CÔNJUGE de MILTON diz a ROSA que MILTON fez uma oferta para FERNANDA que é funcionária da empresa de 
VANDERLEI na área de licitação, ir para a JMÉDICA, devido ao desempenho da mesma em licitações que o mesmo tem 
participado, esta recusou, pois VANDERLEI ofereceu dobrar o salário da mesma, e comissão de 1% sobre o faturamento da 
empresa. MNI diz que MILTON torce pela falência da empresa de VANDERLEI, pois este tem entrado em licitação que MILTON 
participa.

COMENTÁRIO:

6299179668 01/05/2013 15:40:57 01/05/2013 15:43:51

        0 00:02:54 3197554086 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI diz a ROSA que a IDEAL e JMÉDICA participaram como sócias em licitações de algumas prefeituras, inclusive MILTON tem 
levado DÓ e LUCAS em veículo da JMÉDICA para participar dos processos licitatórios/pregão nas prefeituras, estes ajudam no 
combustível e pagam suas hospedagens e refeições. MNI diz aconselhado MILTON cortar relações com IDEAL. ROSA pergunta 
se VANDERLEI pagou o cheque do MILTON, MNI diz que sim, ele fez um empréstimo bancário para quitar a dívida, diz torcer para 
VANDERLEI pagar os demais cheques.

COMENTÁRIO:

6292864351 02/05/2013 08:22:35 02/05/2013 08:25:13

        0 00:02:38 6233487657 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TIAGO de MOZARLÂNDIA pergunta se o motorista passou lá e, pegou os trem. MILTON diz que deixou na casa de apoio. TIAGO 
pergunta se MILTON mandou a nota. MILTON diz que não tem nota, é só vale. TIAGO diz que nem vale foi. MILTON diz que 
provavelmente o valinho está com o motorista, ou então, f icou na casa de apoio. MILTON diz ter deixado o valinho com uma 
pessoa que ele esqueceu o nome, porque ele sempre deixa, como ainda não estão faturando, está indo tudo no vale, por não ter 
sido realizado o pregão, igual o da farmácia básica que também foi no vale. TIAGO diz que esse foi para a JULIANA, não passou 
por ele. MILTON diz que está mandando para lá tudo no vale, se TIAGO não encontrar o vale é para o mesmo retornar a ligação 
para MILTON, pois este irá escanear e enviar via email. MILTON pergunta TIAGO se está precisando de alguma coisa lá. TIAGO 
fica de verif icar. TIAGO diz a MILTON que a pipeta não foi, os negócio foram entregues no hospital, mais a pipeta não foi. MILTON 
diz que irá dar uma olhada, disse tê-la visto no vale. TIAGO diz não ter chegado.

COMENTÁRIO:

6292864351 02/05/2013 08:26:59 02/05/2013 08:36:04

        0 00:09:05 6432383143 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ALEX de ARAGARÇAS pergunta MILTON que ele resolveu na reunião. MILTON diz a ALEX que o hospital está muito 
desorganizado, está pedindo material sem precisão, MILTON diz ter falado a ARTUR irmão do AURÉLIO que o problema lá é a 
administração, pois a responsável pelos pedidos não tem noção. MILTON diz ter pego uma lista com a menina e verif icado no 
almoxarifado a existência de grandes quantidades de itens constante na lista, que não precisariam serem pedidos novamente. 
MILTON diz ter falado para AURÉLIO que se eles não organizassem, eles não dariam conta de pagar. Que AURÉLIO ligou para o 
MILTON  reclamando quantidade de remédios encaminhados, MILTON diz ter falado que obedecesse os pedidos recebidos. ALEX 
diz que vai realizar mudanças no hospital, pois quem fazia pedidos era a cunhada de AURÉLIO. ALEX diz que tem alguns itens 
que ele passou para a CLÁUDIA, haja vista ele(MILTON) estar presente em pregão em outra localidade, tem alguns que ele 
precisava com urgência. MILTON pergunta quem irá fazer o pedido, ALEX responde que está em conversação, está entre a 
farmacêutica e diretora do hospital. MILTON diz ter sugerido a ILKA que todo pedido seja feito por ela, repassado para diretora do 
hospital para esta assinar. MILTON diz que todo pedido que chegar para ele, deverá conter a assinatura da ILKA e da diretora do 
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hospital, demonstra preocupação com a dívida para com ele, além da falta de controle do estoque pelo hospital, gerando pedido 
desnecessário de mercadorias, diz ter recebido uma lista de pedido da ILKA, a qual ainda não foi atendida, por não ter 
conseguido fazer contato com AURÉLIO e EMERSON, por falta de assinatura da diretora do hospital. MILTON solicita ALEX 
conversar com AURÉLIO ou EMERSON à respeito do atendimento da lista enviada por ILKA, a qual não contém a assinatura da 
Diretora, conforme f icou acertado, para não gerar futuras reclamações. ALEX fica de conversar com a Diretora para esta 
assinar e, diz que os materiais de laboratório ele precisa, pois já faz duas semanas que está parado. MILTON diz entender, mais 
precisa das assinaturas.

COMENTÁRIO:

6284293577 02/05/2013 09:12:53 02/05/2013 09:15:12

        0 00:02:19 6284054872 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON  fala com TOMAZ  e diz que  aquele dia pediu para o TOMAZ ligar para falarem com HIOMEM, mas o TOMAZ não 
retornou. TOMAZ diz que  dormiu  em Ceres e está indo para Araguari e vai comentar "aquele assunto". MILTON pergunta  se o 
TOMAZ   vai estar em Araguapaz no dia 07.  TOMAZ confirma. MILTON diz que disponibilizou no site da prefeitura. TOMAZ  diz 
que não viu. MILTON pergunta  o que o TOMAZ orienta. Este diz que vai ver o que acontece e vai estar lá e organiza. MILTON diz 
que  fica dif ícil  porque... "e pergunta se o TOMAZ entendeu". MILTON pergunta se  o TOMAZ vai passar em Corumbaíba.  Este 
diz que  vai passar na volta. MILTON pede para olhar a data de abertura e liga par ao MILTON.

COMENTÁRIO:

6292864351 02/05/2013 09:15:21 02/05/2013 09:21:30

        0 00:06:09 6492427311 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON conversa com JAIRO e comenta que está dif ícil de conseguir falar com ele. MILTON comenta que falou para o TIAGO 
procurar o JAIRO, que se não o encontrasse, era para pegar a pá e levar para a roça. JAIRO pergunta se MILTON não pode 
deixar aquele serviço para a semana que vem, pois tratou de fazer um serviço em Araguari. MILTON fala que queria o serviço o 
mais rápido possível, mas que ele pode ir a Araguari. JAIRO ressalta que a máquina tem que ir em cima do caminhão e que é para 
MILTON pagar o frete.  JAIRO pergunta se MILTON vai precisar do caminhão. MILTON diz que sim, mas que o GILSON ficou de 
mandar um caminhão da prefeitura, que apenas f icou de ligar e combinar com JAIRO, que f icou de pagar um café para o 
motorista, que ele falou que era só pagar uns R$ 100,00 para os meninos. JAIRO diz que voltando de Araguari liga para MILTON. 
Este comenta que vai conversar com TIAGO, mas que ele já estava esperando JAIRO a partir de hoje. Falam sobre quantidade de 
dias que JAIRO vai f icar em Araguari (em torno de 5 dias). 

COMENTÁRIO:

6284293577 02/05/2013 09:31:12 02/05/2013 09:32:49

        0 00:01:37 6292188424 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON  fala com FAUSTO  e este diz que está em Araguapaz, mas vai à Brasília buscar  a "patroa" e passa para falar com o 
MILTON. Este diz que ligou para "LÚ" e esta falou um negócio que não podia ser assim e não sabe se partiu da LÚ ou de outra 
pessoa.  FAUSTO diz que  a MARIANA, em Goiânia, que está fazendo esses  procedimentos e orienta o MILTON a conversar 
com a MARIANA. MILTON diz que  a LU falou que pois no site da prefeitura. FAUSTO diz que isso ele já não sabe. MILTON  diz 
que é por isso que  está falando e pede ao FAUSTO para olhar sobre isso.  FAUSTO pergunta se não foi orientação do TOMAZ. 
MILTON diz que não foi e pede ao FAUSTO para olhar direitinho para não ter perigo.

COMENTÁRIO:

6284293577 02/05/2013 10:14:21 02/05/2013 10:16:44

        0 00:02:23 6292188424 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FAUSTO  fala com MILTON que "já tirou" - site -, MILTON pergunta se os dias que f icaram para trás não vai "dar zebra".  FAUSTO 
diz que não sabe e pede ao MILTON para falar com o RONAN. Este pergunta se o MILTON mandou o orçamento. MILTON  
confirma e  pergunta ao RONAN se ele sabe o motivo  de ter colocado o edital no site. RONAN diz que  quando publicou no jornal 
as empresas  interessadas estavam ligando e pedindo o edital e não estava conseguindo mandar por e-mail  e tava tendo muita 
solicitação muito grande via telefone. MILTON pergunta se o RONAN  sabe quem  pegou  o edital.  RONAN diz que não tem esse 
controle. MILTON  diz que não podia ter isso. RONAN diz que não podia restringir.  MILTON diz que  tinha que ter passado o 
telefone do TOMAZ para este resolver e que este conversava. RONAN diz que não teve essa orientação.  MILTON diz que  
assim f ica dif ícil e que  vai ligar par ao TOMAZ para saber o que fazer.

COMENTÁRIO:

6299179668 02/05/2013 10:16:29 02/05/2013 10:18:12

        0 00:01:43 6299679223 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON MAIA X JOÃO SOARES DE OLIVEIRA (Prefeito de MOZARLÂNDIA)

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta a JOÃO (prefeito de Mozarlândia) se ele está em Goiânia por esses dias. JOÃO diz que não, que nesta semana 
vai f icar só em Mozarlândia. MILTON pergunta se o VILDENAN está na prefeitura. JOÃO diz que sim. MILTON pede para JOÃO 
avisar VILDENAN para entrar em contato com ele no telefone da JMédica, para conversar com ele a respeito daquele pregão que 
vai ter, para saber direitinho como está o "pé da situação". JOÃO diz que vai falar para ele ligar. MILTON passa o telefone da 
JMédica: 3202-5616. MILTON pergunta JOÃO se lembra daquela conversa que teve no gabinete deste para falar com ele . JOÃO 
diz que sim. MILTON fala para JOÃO passar isso para ele, para não ter perigo de acontecer o que eles conversaram aquele dia. 
JOÃO diz que vai falar com ele.
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COMENTÁRIO:

6284293577 02/05/2013 10:19:41 02/05/2013 10:21:18

        0 00:01:37 6292188424 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz que precisa de um favor do FAUSTO. Este diz que precisa de uma caneta de presente, pois roubaram a dele e é boa 
de mais e quer um daquela bonita. MILTON diz que o FAUSTO tem que ver quem são esses larápios lá e que o FAUSTO tem que 
achar, pois " se o caboclo rouba uma caneta ele rouba muito mais".  MILTON diz que  falou com o"nosso amigo RONAN" e a 
situação não está muito  boa não e  fala par ao FAUSTO  pedir para cancelar  e prorrogar o edital. FAUSTO fala para o MILTON 
passar para o "nosso amigo". MILTON pede para o FAUSTO avisar que vai cancelar e que o TOMAZ vai falar com "todo mundo"  
e que vai pedir a MARIANA para fazer isso agora e antes  de fazer qualquer  coisa que "ele" - TOMAZ - vai  conversar com a LU 
e todo mundo.

COMENTÁRIO:

6284293577 02/05/2013 11:24:11 02/05/2013 11:25:09

        0 00:00:58 6692048008 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON liga para ARTUR, mas CIRLENE diz que ele está em uma reunião. ARTUR fica de retornar.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284293577 02/05/2013 12:07:52 02/05/2013 12:09:09

        0 00:01:17 6291960790 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VIRGÍNIA avisa ao MILTON que "vamos abrir a LICITAÇÃO lá em PEROLÂNDIA". MILTON pergunta se já foi publicado. VIRGÍNIA 
esclarece que mandou publicar na terça, devendo sair amanhã (03/05). MILTON tenta obter informações sobre a retirada do 
EDITAL: se pessoalmente, se pelo sítio da PREFEITURA, se alguma taxa deverá ser paga... VIRGÍNIA salienta que não colocou no 
site... A ligação cai... VÍRGINIA está na estrada...

COMENTÁRIO:

6284293577 02/05/2013 13:05:06 02/05/2013 13:10:04

        0 00:04:58 6285717665 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON indaga ao DÓ se este está já está no FORMOSO. DÓ responde que não foi lá, pois o trem enrolou e começou melhorar e 
a gente ganhou uns trem e o registro f icou para f inal. MILTON pergunta se melhorou a situação. DÓ salienta que sim, uns R$ 
90.000,00. MILTON pergunta pela "RECMED" e "BIOMED". DÓ esclarece que ganhou uns R$ 50.000,00 e a BIOMED uns cento e 
pouco... MILTON indaga sobre a briga do povo. DÓ assevera que tem umas briguinhas quando eles entram no lance. DÓ 
respondeu que eles deixam alguma a firma que DÓ representa. MILTON e DÓ falam que o cara da "HOMÉDICA" tem o hábito de 
não deixar nada. DÓ entende que dará para ganhar mais algumas coisas, pois falta uns oitenta itens. DÓ pensa em fechar em 
cento e poucos mil. Ontem DÓ ganhou uns setenta e poucos mil. DÓ não sabe que se o processo terminará hoje, pois a 
documentação só f icará para o f inal. DÓ já confirmou o registro dos itens que ele ganhou e está tudo certinho. MILTON está 
fazendo umas planilhas.

COMENTÁRIO:

6285022798 02/05/2013 13:23:08 02/05/2013 13:26:19

        0 00:03:11 6492796421 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON conversa com LEANDRO e pergunta a este como faz para pegar um EDITAL DE LICITAÇÃO. LANDRO responde que só 
está esperando o TOMAZ passar a relação das coisas, das cotações. MILTON pergunta pelas planilhas. LEANDRO diz que 
passou para o TOMAZ (que está em ARAGUARI). MILTON salienta que TOMAZ o orientou a falar com LEANDRO no sentido 
deste repassar as planilhas por e-mail. LEANDRO repassará as planilhas e MILTON providenciará para encaminhar ao TOMAZ. 
LEANDRO não tem o EDITAL, mas informa o n.º do PREGÃO: PREGÃO N.º  018/2013, cuja abertura será no dia15/05, às 8h. 
LEANDRO disse que teve uns problemas nas planilhas. MILTON adiantará as planilhas para TOMAZ. No instante do diálogo, 
LEANDRO deixa claro que está no meio de uma licitação.

COMENTÁRIO:

6284293577 02/05/2013 13:37:59 02/05/2013 13:39:24

        0 00:01:25 6296041338 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DOUTORA "NEUDE" DE MOZARLÂNDIA pergunta ao MILTON se este deu uma olhada no e-mail que ela lhe encaminhou. MILTON 
responde que sim e passa a confirmar os produtos constantes na lista. MILTON avisa que deixará pronto para amanhã e que se 
a DOUTORA quiser mandar pegar, pode. 

COMENTÁRIO:

6285022798 02/05/2013 13:39:49 02/05/2013 13:43:29

        0 00:03:40 6692048008 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON conversa com o ARTHUR e pergunta se este fez a posição dos pagamentos, quando e quanto será paga. ARTHUR 
responde que deverá ser liberado na faixa de R$ 50.000,00 e o restante fará um escalonamento. MILTON comunica ao ARTHUR 
que recebeu uma lista de produtos da ILKA sem a assinatura da direção do Hospital, ou seja, sem a assinatura da JOELZA. 
ARTHUR responde que a ILKA foi retirada desta atividade, pois não aceitou a hierarquia e que o pedido será assinado pela 

23/09/2013 11:52:16 275
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JOELZA e pela farmacêutica. MILTON pede o envio de outra lista devidamente assinada pelas autoridades competentes para 
evitar problemas, conforme via acontecendo. 

COMENTÁRIO:

6284293577 02/05/2013 13:48:45 02/05/2013 13:49:51

        0 00:01:06 6296041338 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI (GENIUDE?!) pergunta ao MILTON se a medicação solicitada não f ica pronta hoje. MILTON responde que não tem como 
prometer, pois depende de um estoque que chegará de BRASÍLIA. 

COMENTÁRIO:

6292864351 02/05/2013 14:55:45 02/05/2013 14:57:35

        0 00:01:50 6233486952 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DIRCINHA SECRETÁRIA DA "LILINHA" pergunta sobre uns medicamento  solicitados, se a CLÁUDIO já arrumou. MILTON responde 
que vai organizar para amanhã para pecar junto com um material de odontologia da "ZINEUDE" . MILTON orienta a arrumar o carro 
para pegar. DIRCINHA pega informação sobre microscópio.

COMENTÁRIO:

6284293577 02/05/2013 15:19:53 02/05/2013 15:23:16

        0 00:03:23 6285523171 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON conversa com HNI (o chama de secretário) e este comenta que está correndo para pagar um tal de VALTER. MILTON 
fala que o dinheiro está na conta. HNI diz que de uma nota está, que da outra não está. MILTON pergunta se HNI pagou a Única 
Dental. HNI fala que tem que procurar a nota. MILTON fala que foi HNI que levou a mercadoria. HNI diz que fez o ofício para fazer 
o pagamento, que esse está na conta também, que a farmácia básica está na conta. MILTON pergunta o que HNI vai pagar para 
eles. HNI diz que R$ 12.000,00, que esses dias tinha pagado R$ 21.000,00, que agora vai pagar R$ 12.000,00. MILTON pede para 
HNI pagar a Única dental também, que a saúde dental tem dinheiro específ ico, que estava olhando as contas, que ele tem R$ 
9.000,00 na conta. HNI pergunta se MILTON está olhando a conta dele. MILTON fala que tem acesso pelo portal transparência, 
que vê tudo, que tem as senhas (risos). HNI pergunta a MILTON se aqueles "trem" estão prontos para pegar amanhã cedo. 
MILTON diz que sim.  HNI pergunta pela lista do laboratório. MILTON fala para HNI lhe enviar que ele ajeita. HNI comenta que 
amanhã cedinho a ambulância vai só para buscar esses "trem".  MILTON salienta que se HNI não encontrar a nota da Única 
Dental é só avisá-lo que ele envia por e-mail. 

COMENTÁRIO:

6284293577 02/05/2013 15:23:27 02/05/2013 15:25:12

        0 00:01:45 6285523171 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI fala a MILTON que precisa das lâmpadas das lanternas clínicas. MILTON diz para HNI ver quantos volts e a marca da lanterna 
que ele vê onde HNI consegue arrumar. MILTON fala para HNI ligar na Show luz. HNI diz que precisa também daquela 
mangueirinha da máscara de oxigênio. 

COMENTÁRIO:

6284293577 02/05/2013 15:32:13 02/05/2013 15:32:51

        0 00:00:38 6285523171 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (chamado por MILTON de secretário) pergunta se MILTON tem o líquido de plaquetas. MILTON pergunta se é o líquido de 
"turque?". HNI diz que sim e indaga se MILTON tem o líquido de "rer?". MILTON fala que tem, mas que é para HNI lhe enviar por e-
mail, pois está fora da JMédica. 

COMENTÁRIO:

6292864351 02/05/2013 15:38:31 02/05/2013 15:40:35

        0 00:02:04 6233487657 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TIAGO (de Mozarlândia) diz a MILTON que conversou com a Secretária, que passou os vales para ela, que encontrou a pipeta. 
MILTON comenta que alguém vai lá amanhã buscar mercadoria de odontologia e umas insulinas. TIAGO pergunta se pedir alguns 
itens dá tempo de pegar amanhã. MILTON diz que tenta arrumar, que é para TIAGO passar o mais rápido possível que ele vai 
organizar. MILTON pede para TIANGO guardar os vales direitinho, que o dia que ele faturar e a MARIA JOSÉ perguntar, aí eles 
têm o controle, que todas as vias ele guarda, que é bom eles também guardar. 

COMENTÁRIO:

6292864351 02/05/2013 15:43:11 02/05/2013 15:45:11

        0 00:02:00 6291471300 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VALTER pergunta se MILTON foi a Carmo do Rio Verde. MILTON diz que sim. VALTER questiona se entregou o contrato e 
assinou tudo certinho. MILTON fala que não, que das notas que estão parada lá, vai ter que fazer uma carta convite, que vai ter 
que fazer três propostas dos itens da lista para a menina homologar a carta convite,  para pagar eles, que vai até que tirar essa 
nota, que se VALTER tiver ela lá, que é para ele tirar o espelho dos itens, que ele pode colocar em cima da mesa de MILTON, que 
aí vai providenciar os 3 orçamentos para passar para ela. VALTER pergunta se tem que reemitir as notas. MILTON diz que não, 
que é só para fazer os orçamentos, pois ela vai fazer com data retroativa, que ela já tem a documentação lá. VALTER fala que 

23/09/2013 11:52:16 276



MILTON MACHADO MAIA
de Cromínia tem uma nota de R$ 274,00 de controlado e pergunta o que é isso. MILTON diz que tem que ver. VALTER fala que já 
ligou para AFRÂNIO e este faz de bobo. MILTON fala que tem que olhar a respeito desta nota. 

COMENTÁRIO:

6285022798 02/05/2013 15:51:13 02/05/2013 15:54:06

        0 00:02:53 6492796421 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz a LEANDRO que falou com o CEBOLA, que este falou que tinha passado para LEANDRO uma lista, incluindo 
protetores solares dos agentes de saúde, que falou para o CEBOLA que ainda não estava com a lista, que ele pediu para não 
deixar faltar o produto, porque senão ele enrola. LEANDRO fala que está com a lista na mão, mas que tinha passado a lista para 
o TOMAZ. MILTON diz que LEANDRO pode passar a lista para ele, que tinha uma lista antiga da farmácia básica. LEANDRO diz 
que é a mesma lista, que só aumentou 5 itens. MILTON diz que LEANDRO pode mandar a lista que ele faz o do TOMAZ, que vai 
explicar para este que vai valer esta lista que aumentou os 5 itens. LEANDRO pergunta quando MILTON vai lhe enviar de volta a 
lista com os preços. MILTON pergunta quantos itens são no total. LEANDRO diz que tem que jogar no sistema para ver, que são 
muitos itens.  LEANDRO fica de passar a lista por e-mail. MILTON fala para LEANDRO mandar  no Excel, que aí fala em quantos 
dias pode enviar a lista com os preços. 

COMENTÁRIO:

6284293577 02/05/2013 16:18:53 02/05/2013 16:19:54

        0 00:01:01 6291871887 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JOEL avisa que o WALTINHO autorizou o pedido nos valores para cobrir a oferta. JOEL informa também que encaminhará para 
MILTON até o f inal do dia. MILTON esclarece que os meninos têm que dar entrada com a PIRI e despesa o envio da nota agora em 
razão da conferência.

COMENTÁRIO:

6284293577 02/05/2013 17:10:45 02/05/2013 17:15:13

        0 00:04:28 6285717665 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta ao DÓ se já acabou e se já olharam os documentos. DÓ respondeu que sim, contudo a documentação ficou 
para o dia nove. DÓ fechou R$ 115.000,00 no procedimento. DÓ voltará com o "ANDERSON" da "REQUIMED" no dia seguinte... 
DÓ não sabe se irá para a fazenda neste final de semana, pois deverá terminal umas planilhas de LUZIÂNIA para segunda-feira. 
Os preços eram colocados pela JACIARA. 

COMENTÁRIO:

6299179668 02/05/2013 19:08:49 02/05/2013 19:30:20

        0 00:21:31 6298536870 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FERNANDA comenta com MILTON que ela e o LUCAS estão indo lá em Rianápolis fazer entrega, que a mulher lá falou que se eles 
não levassem a mercadoria ela iria cancelar o contrato, pois desde março que eles não levam mercadoria, que amanhã vai ter 
uma campanha lá e o prefeito vai estar lá para distribuir medicamentos. Falam sobre a atitude de VANDERLEI ter falado para a 
mulher esperar. FERNANDA ressalta que ela está tendo sérios problemas com o VANDERLEI. Conversam sobre o 
comportamento de VANDERLEI. MILTON recorda episódio das seringas. FERNANDA diz que o VANDERLEI nem atendeu o 
representante da Santa Cruz, que deixou a SAMIRA conversar com o representante. FERNANDA fala de conversar com SAMIRA 
para ela ir anotando os contatos, para quando abrir (empresa?) já tem anotado. MILTON diz que ele já tem os contatos, que 
conhece eles todos. MILTON fala que não vai ajudar mais o VANDERLEI, que indiretamente vai ref letir em LUCAS e DOMINGOS. 
FERNANDA comenta sobre VANDERLEI passar preços errados. Conversam sobre VANDERLEI não ser homem de administrar, 
que ele não gosta de fazer nada, que deixa tudo nas mãos dos outros. Falam sobre porcentagem de comissões e sobre 
VANDERLEI passar pouco percentual. MILTON fala que se for participar de alguma licitação que VANDERLEI participe, não vai 
deixar ele ganhar, nem que ele abaixe o preço e o EDILBERTO desconte dele, que vai queimar o f ilme dele se ele f izer alguma 
coisa errada, que não vai deixar ele fazer rolo em Luizânia. Falam sobre se a empresa IDEAL é empresa de pequeno porte e 
optante do SIMPLES e sobre faturamento da empresa. MILTON fala que não é de pequeno porte, que VANDERLEI deve ter 
falsif icado o balanço para continuar com faturamento de empresa de pequeno porte. MILTON fala que vai prejudicar VANDERLEI. 
MILTON fala que já conversou com o EDILBERTO que ele já sabe da malandragem de VANDERLEI. FERNANDA pede para MILTON 
conversar com EDILBERTO certinho. MILTON diz que vai conversar, que não esqueceu, que a ideia é excelente, que não pensa 
duas vezes em abrir uma empresa com FERNANDA e LUCAS, que se der certo é o primeiro passo que ele vai fazer. MILTON fala 
que eles têm que conversar com o EDILBERTO em hora boa, que não adianta chegar nele de supetão e ele estar grilado, que tem 
que esperar um pouquinho. MILTON comenta que em Araguapaz está colocando o LUCAS de Anápolis para ir, que tem 
Mozarlândia e está colocando o LUCAS para ganhar os controlados, que vai deixar alguns itens e aí vai falar para EDILBERTO 
que ele tem que abrir uma empresa para pegar os controlados, que aí quer ver o que que ele fala, que aí vai amadurecendo a 
ideia dele. Falam sobre entrega que LUCAS e FERNANDO estão fazendo.

COMENTÁRIO:

6284293577 03/05/2013 08:24:51 03/05/2013 08:26:32

        0 00:01:41 6285523171 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI verif ica com MILTON sobre lista de laboratório para passou liquido de torso?. MILTON diz que irá providenciar, HNI acredita 
que o motorista da ambulância está pegando os itens de outra lista encaminhada anteriormente. MILTON pergunta se ele irá pegar 
e retornar para Matrichã, e na segunda-feira pega do laboratório.  HNI diz que mais tarde o NAEL passa na JMÉDICA e pega o 
material de laboratório. MILTON concorda. MILTON pergunta HNI se ele pagou a nota de R$ 12.000,00 ontem. HNI diz que não, 
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porque acabou a energia. HNI f ica de avisar MILTON quando da liberação do pagamento.

COMENTÁRIO:

6284293577 03/05/2013 08:44:34 03/05/2013 08:45:59

        0 00:01:25 6499577747 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ILMER cobra de MILTON a proposta corrigida que ele f icou de encaminhar para a DILENE. MILTON diz que irá passar a proposta 
realinhada, fala ainda que ela já pode confeccionar o contrato em cima daquilo lá, pois ele irá entregar a proposta realinhada na 
quarta-feira. ILMER diz não saber se ela irá fazer o contrato sem a proposta realinhada. MILTON informa-o que ela já tem o valor, 
portanto ela poderá confeccionar o contrato.

COMENTÁRIO:

6284293577 03/05/2013 09:03:40 03/05/2013 09:04:27

        0 00:00:47 6285523171 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz a RUBENS que o rapaz está querendo pegar a mercadoria, só que não chegou o email dos laboratório, MILTON 
solicita RUBENS que envie o email para ele providenciar. RUBENS fica de enviar.

COMENTÁRIO:

6284293577 03/05/2013 09:11:07 03/05/2013 09:13:36

        0 00:02:29 6285523171 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RUBENS pergunta MILTON se ele tem termômetro, MILTON confirma, RUBENS diz estar colocando no pedido, pergunta se tem 
mangueira do micro-nebulizador. MILTON diz estar encaminhando 04 kits com mangueira e máscara. RUBENS diz estar mandando 
do laboratório. MILTON pergunta RUBENS se ele irá querer o termômetro digital ou analógico. RUBENS diz querer o digital.

COMENTÁRIO:

6284293577 03/05/2013 09:20:44 03/05/2013 09:22:28

        0 00:01:44 6285523171 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RUBENS pergunta MILTON se recebeu o email, MILTON diz que sim, cita 1 frasco de liquido de torque, 1 franco de litro para 
diluição de contagem de plaquetas, 01 frasco para preparo de fezes, e cinco termômetros. RUBENS diz que é 08 unidades de 
cálice.

COMENTÁRIO:

6284293577 03/05/2013 10:45:12 03/05/2013 10:47:11

        0 00:01:59 6184775922 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON solicita a CONSUELO um atestado de capacidade técnica atualizado de Luziânia/Go, igual o modelo que ela possui. 
CONSUELO pergunta MILTON Se poderá passar por email, MILTON diz para a mesma fazer, assinar escanear e mandar para o 
email dele, pois na licitação de segunda-feira, o atestado tem que conter o nome do responsável pelo atestado e o cargo 
funcional, pois ele terá que levar para o pregão de segunda e quarta-feira de Luziânia. CONSUELO diz que irá fazer e solicita o 
email de MILTON, este informa miltonjmedica@hotmail.com. CONSUELO diz que providenciará. 

COMENTÁRIO:

6284293577 03/05/2013 10:47:50 03/05/2013 10:49:09

        0 00:01:19 6184775922 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz a CONSUELO que irá lhe repassar os dados da empresa, pois ele irá participar do pregão na segunda-feira 
representando a PROHOSPITAL. CONSUELO diz não ter como fazer, pois eles participam do pregão através da JMÉDICA. 
MILTON justif ica dizendo que ambas é a mesma empresa. CONSUELO diz que só faz pelo CNPJ e razão social de empresa 
participante. MILTON pergunta se não tem como ela fazer para ele. CONSUELO diz que para a JMÉDICA ela faz, de outra 
empresa ela recusa fazer. MILTON diz que depois que fornecer, ele pedirá da PROHOSPITAL. CONSUELO pergunta se pode 
fazer para a JMÉDICA, MILTON diz que sim.

COMENTÁRIO:

6284293577 03/05/2013 11:10:44 03/05/2013 11:13:02

        0 00:02:18 6285523171 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz a RUBENS(secretário de saúde de Matrinchã) ter passado para o email que enviou o pedido de material de laboratório 
um modelo de atestado de capacidade técnica, está precisando que ele coloque o texto do atestado em papel timbrado da 
prefeitura. MILTON orienta-o a colocar os dados do mesmo, assinar, após, escanear e retornar o email com as alterações. 
RUBENS diz que irá buscar o menino para acessar o email. MILTON diz para o mesmo retornar a ligação quando acessar o email 
para orientá-lo como proceder.

COMENTÁRIO:

6284293577 03/05/2013 11:47:43 03/05/2013 11:50:40

        0 00:02:57 6285523171 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: RUBENS diz ter acessado o email. MILTON orienta-o a colocar o texto recebido em papel timbrado da prefeitura de Matrinchã. 

RUBENS pergunta se a data é do mês de fevereiro, MILTON diz que deverá ser datado de 01 de fevereiro de 2013. Orienta-o a 
manter o texto original, acrescentando logo após o trecho: fundo municipal de Matrinchã, deverá ser inserido o nome de RUBENS, 
CPF e função(secretário de saúde). RUBENS informa ao digitador seu nome completo. RUBENS GALDINO DE SOUZA, CPF.: 
618.163.021-04. MILTON diz ao mesmo para imprimir, carimbar, assinar, escanear e encaminhar de volta.

COMENTÁRIO:

6284293577 03/05/2013 12:04:52 03/05/2013 12:05:16

        0 00:00:24 6285523171 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: RUBENS pergunta MILTON se este viu. MILTON diz que viu e irá abrir o email.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292864351 03/05/2013 12:20:21 03/05/2013 12:23:47

        0 00:03:26 6233801305 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FAUSTO(Araguapaz) pergunta MILTON se ele tem fax, MILTON diz que sim e, informa o número(62) 3202-5616. FAUSTO 
encomenda de MILTON os seguintes remédios: Motilion Donperidrona 10 mg,(1 cx) Decadrom, Lanzoprazol(2 cx); duvozevic d-
trans. Duzozevic d-trans MILTON diz não ter, ele irá conseguir para FAUSTO, este diz que irá enviar o fax para MILTON, 
remédios estes que são para um pessoal. FAUSTO diz que irá pedir mais, que irá mandar o fax para MILTON informar os valores, 
. 

COMENTÁRIO:

6284293577 03/05/2013 14:38:35 03/05/2013 14:41:48

        0 00:03:13 6285523171 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: "SECRETÁRIO?" pede agilidade em produtos de laboratório, fala que quando o pedido é em pequena quantidade demoram a 
receber. Funcionário pede a MILTON uma agenda da JMédica. MILTON pergunta se foi realizado o pagamento. "SECRETÁRIO?" 
diz que providenciará "agora".

COMENTÁRIO:

6285022798 03/05/2013 14:50:45 03/05/2013 14:59:34

        0 00:08:49 6492796421 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz que recebeu três e-mails, mas somente em um constava arquivo, fala que os produtos estão todos juntos, sugere 
separá-los em: medicamentos, material de consumo hospitalar, odontologia, farmácia básica. HNI diz que foi lhe dito que não há 
problema em ser um só.  MILTON fala que irá alinhar a planilha, a repassará para TOMAZ para que ele a inclua no edital; 
questiona a quantidade de produtos que foi repassado pela Prefeitura, alega que a necessidade é maior do que o solicitado, que 
fará com valor aproximado de R$ 800.000,00; que as alterações deveriam ter sido feitas antes da publicação. HNI diz que 
repassou para TOMAZ antes. Conversam sobre divergência de produtos constantes de planilhas.  

COMENTÁRIO:

6292864351 03/05/2013 15:07:42 03/05/2013 15:08:29

        0 00:00:47 6291575697 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MNI questiona se MILTON recebeu e-mail com receituário. MILTON diz que já vai repassar para FAUSTO. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6285022798 03/05/2013 15:17:24 03/05/2013 15:19:07

        0 00:01:43 6292188424 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz a HNI (FAUSTO?) que lhe encaminhou, por e-mail, os preços dos remédios. MILTON pede retorno para poderem 
combinar. MILTON alerta FAUSTO sobre a quantidade de medicamentos, diz que "não tem nenhum mês que... levou a 
caminhonete". FAUSTO diz que terá mutirão médico e fala que da última vez f icaram faltando produtos/medicamentos. 

COMENTÁRIO:

6285022798 03/05/2013 15:45:28 03/05/2013 15:59:00

        0 00:13:32 6492796421 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LEANDRO (pregoeiro) diz a MILTON que lhe encaminhou e-mail com planilha, com 975 itens. MILTON diz que a repassará para 
TOMAZ; fala que fará alguns acréscimos onde entender que a quantidade solicitada seja insuficiente. HNI diz que repassará os 
dados para TOMAZ na próxima semana. MILTON alerta HNI a repassar todos os dados em PDF para "caso apareça uma 
promotoria para liberar um edital". Diz também para LEANDRO falar para possíveis licitantes que o edital foi publicado, mas será 
cancelado porque o anexo não f icou pronto e sugerir ligar para advogado; alerta também sobre a possibilidade de Promotor de 
Justiça entrar em contato, ao que sugere argumentar que o jurídico está terminando o edital, que assim que receber repassa à 
empresa. 
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COMENTÁRIO:

6284293577 03/05/2013 16:05:25 03/05/2013 16:06:20

        0 00:00:55 6285523171 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz que conferiu o extrato e não consta transferência, que precisa do dinheiro para efetuar pagamento no valor de R$ 
40.000,00. 

COMENTÁRIO:

6284293577 03/05/2013 16:31:50 03/05/2013 16:33:44

        0 00:01:54 6285523171 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI fala a MILTON que o negócio lá não está dando certo, que ainda não empenhou, que está lá caçando o "trem", que só agora 
a menina achou, que tem que digitar aquela lista todinha para fazer o empenho. MILTON fala que HNI deveria ter feito isso ontem.

COMENTÁRIO:

6292864351 03/05/2013 16:52:51 03/05/2013 16:53:41

        0 00:00:50 6233486952 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MNI (DIRCINHA?) pergunta pelas insulinas. MILTON diz que está esperando os motoristas, que já está pronto. MNI fala que vai 
pedir o SEBASTIÃO para pegar lá. MILTON salienta que pode ser na segunda, pois amanhã não abre.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284293577 03/05/2013 17:55:26 03/05/2013 17:58:14

        0 00:02:48 6285717665 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DOMINGOS comenta com MILTON que foi pegar um negócio na Ideal e está indo para casa. MILTON pergunta se não é só a 
proposta de Luziânia. DOMINGOS pergunta o porquê. MILTON  fala que é melhor DOMINGOS não ir lá. DOMINGOS indaga se eles 
não tinham combinado de ir lá pareado. MILTON fala que quer moer o VANDERLEI, que se DOMINGOS der um real, ele vai dar 
noventa centavos, que já está avisando. DOMINGOS diz que vai colocar os preços quando ver os de MILTON. Este comenta que 
a "baixa" está dando R$ 480.000,00. DOMINGOS fala que a dele está dando R$ 350.000,00. MILTON brinca falando que ele nem 
cotou a metade. MILTON comenta que está na BR para pegar estrada a f im de ir para a roça, que está saindo da JMédica, que 
sua esposa está o esperando. DOMINGOS fala que antes dele sair eles se encontram.

COMENTÁRIO:

6284293577 03/05/2013 20:20:02 03/05/2013 20:22:49

        0 00:02:47 6285884798 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DOUGLAS diz que quer conversar com MILTON na segunda, que está com um negócio em uma cidade, que queria fazer uma 
parceria, que é trem grande, que tem que conversar pessoalmente, que o pessoal da STOCK está dando trabalho que MILTON 
nem imagina. MILTON comenta que depois do almoço tem um pregão lá em Luziânia, que lá é só 110 itens, que depois estará 
tranquilo, se DOUGLAS quiser dar um pulo na JMédica. DOUGLAS fala que esse negócio vai ser publicado na segunda-feira, que 
precisa sentar e conversar com MILTON, acertar uns detalhes, que na segunda tem que ir nessa cidade, que é ele que está 
fazendo o edital. Combinam de encontrar na terça-feira. DOUGLAS fala de seu projeto de montar uma distribuidora e de pegar 
parcerias. Ficam de encontrar na JMédica na terça.

COMENTÁRIO:

6284293577 05/05/2013 21:33:27 05/05/2013 21:34:15

        0 00:00:48 6292068165 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta BETINHO se este não esqueceu dele amanhã. BETINHO pergunta se às cinco e meia ele estará lá, MILTON 
confirma e diz que se f icar parado lá essa hora é ruim para ele.

COMENTÁRIO:

6292864351 06/05/2013 07:52:04 06/05/2013 07:53:03

        0 00:00:59 6292019385 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FAUSTO encomenda 10 caixas de soro f isiológico, diz que irá mandar buscar.

COMENTÁRIO:

6284293577 06/05/2013 08:21:19 06/05/2013 08:23:10

        0 00:01:51 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a MILTON que o pessoal de ARAGARÇAS chegou lá com cerca de 7 listas de mercadorias. MILTON diz não 
saber. EDILBERTO diz que eles levaram também um caminhão com meia lotação de mercadorias para serem devolvidas, 
contendo medicação controlada da IDEAL. MILTON diz para EDILBERTO ver. EDILBERTO diz que não nada para ver, pois é muita 
coisa que eles estão pedindo. EDILBERTO pergunta se laboratório é com eles, MILTON confirma. MILTON pergunta se eles estão 
devolvendo ou pedindo. EDILBERTO diz que eles estão deixando muita coisa e pedindo outro tanto. MILTON diz para EDILBERTO 
deixar lá, que amanhã ele verifica e tira o pedido para não bagunçar. MILTON diz para EDILBERTO ligar para o LUCAS, porque até 
agora ele não chegou lá (Luziânia).
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COMENTÁRIO:

6284293577 06/05/2013 08:38:59 06/05/2013 08:40:00

        0 00:01:01 NÃO REGISTRADO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DIÁLOGO AO FUNDO. MILTON confere com interlocutor relação de medicamentos e diz a HNI que as marcas dele(HNI) está 
entrando com luvas estéreis, nem mela(iguala) com a RM. MILTON fala o valor de R$ 0,85.

COMENTÁRIO:

6284293577 06/05/2013 08:40:24 06/05/2013 08:43:43

        0 00:03:19 6292418855 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta EDILBERTO que era o rapaz da BIOLINE que estava conversando com ele, EDILBERTO diz que é o MÁRCIO. 
MILTON diz que ele está lá participando do f io cirúrgico, é para pedi-lo para tirar o envelope dele lá, ele está cotando BIOLINE. 
EDILBERTO diz que ele não cota BIOLINE não, MILTON diz que sim, que conversou com ele, e o JOSÉ HUMBERTO mandou ele ir 
lá. MILTON diz estar também cotando BIOLINE  e reafirma o pedido para ele tirar o envelope. MILTON passa o telefone para 
MÁRCIO. EDILBERTO pergunta MÁRCIO se ele está entrando pela BIOLINE lá, MÁRCIO diz que ele falou, não disse nada que 
eles(MILTON/EDILBERTO) iriam participar,  ele mandou-o ir, mandou proposta e documentos. EDILBERTO diz estar cotando o fio 
dele lá, MÁRCIO diz ter cinco minutos para resolver a parada. MÁRCIO diz que na sexta-feira foi mandado para participar do 
pregão. EDILBERTO diz que aí atrapalha tudo. MÁRCIO diz que EDILBERTO tem que ver com ele. EDILBERTO pergunta se MÁRCIO 
está entrando somente pela BIOLINE, MÁRCIO diz que sim. MÁRCIO diz que irá dar uma ligada para ele, para ver o que ele diz. 
EDILBERTO pede para ele falar que está lá, para não atrapalhá-lo.

COMENTÁRIO:

6284293577 06/05/2013 08:51:22 06/05/2013 08:54:05

        0 00:02:43 6281219044 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz a JOSÉ ALBERTO (?) (BIOLINE) que aquele trabalho ele está dando continuidade e, diz ao mesmo que Luziânia é um 
cliente dele, ele está lá cotando f io Bioline, e o MÁRCIO está lá cotando direto, de qualquer forma, ele não irá f icar sem vender, 
pois só compareceu cinco distribuidoras. MILTON pede para JOSÉ ALBERTO mandar o MÁRCIO retirar o envelope, pois está 
combinado para ele ganhar os f ios, senão f ica ruim para ele. JOSÉ ALBERTO diz que não tinha informação que eles 
(MILTON/EDILBERTO) estariam participando lá. MILTON diz que eles também não tinham informações que a BIOLINE também 
participaria. MILTON reafirma que está cotando Bioline e não irá f icar sem levar os f ios, de qualquer forma ele irá vender e, pede 
para MÁRCIO retirar os envelopes. JOSÉ ALBERTO diz que teria que arrumar uma forma de comissioná-lo. MILTON diz que 
conversará com EDILBERTO para ressarcimento das despesas de MÁRCIO. JOSÉ ALBERTO diz que irá conversar com o 
MÁRCIO.

COMENTÁRIO:

6284293577 06/05/2013 08:57:32 06/05/2013 08:57:57

        0 00:00:25 6281219044 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JOSÉ HUMBERTO comunica MILTON que acabou de falar com MÁRCIO está tudo acertado, pede para o mesmo valorizar isso 
com o EDILBERTO para eles, porque não é qualquer empresa que retira proposta deles não. MILTON diz são parceiros.

COMENTÁRIO:

6284293577 06/05/2013 09:36:12 06/05/2013 09:36:44

        0 00:00:32 6292068165 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI pergunta MILTON quem era a pessoa do f inanceiro de Aragarças que MILTON tinha falado. MILTON diz que é ARTUR, 
secretário de administração. MILTON informa o telefone: (64) 3638-7000 para falar com ARTUR.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284293577 06/05/2013 09:50:38 06/05/2013 09:52:02

        0 00:01:24 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON informa a EDILBERTO que LUCAS não compareceu. Questiona-o pela ausência. Diz que compareceu somente sete 
empresas, cita a RM e a STOCK. MILTON diz não ter conseguido organizar na alta, devido a duas empresas de Brasília não levou 
duas propostas, levou somente uma. 

COMENTÁRIO:

6284293577 06/05/2013 10:12:22 06/05/2013 10:12:44

        0 00:00:22 6282418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO questiona MILTON se ele tirou pedido para Araguapaz. MILTON diz que é somente 10 caixas de soro f isiológico.

COMENTÁRIO:

6292864351 06/05/2013 11:10:25 06/05/2013 11:11:35

        0 00:01:10 6233486952 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DIRCE de Mozarlândia pergunta MILTON se ele conseguiu a medicação da lista que ela estava precisando. MILTON diz estar na 
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JMÉDICA. DIRCE pede para MILTON entregar na casa de apoio. MILTON passa o número (62) 3202-5616, falar com SINOMAR 
para entregar. MILTON diz estar em Luziânia participando de pregão.

COMENTÁRIO:

6284293577 06/05/2013 13:46:24 06/05/2013 13:46:58

        0 00:00:34 6684439193 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz a FLÁVIO que este não lhe enviou os documentos. MILTON está num pregão em LUZIÂNIA. FLÁVIO pede outro 
número de telefone para ligar para o MILTON. MILTON salienta que só tem este número. FLÁVIO pede ao MILTON para que este 
arrume um telefone emprestado com alguém e lhe informe o número para que ele (FLÁVIO) retornar a ligação.

COMENTÁRIO:

6284293577 06/05/2013 13:47:26 06/05/2013 13:47:49

        0 00:00:23 6684439193 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON informa a FLÁVIO o número do seguinte terminal: (62) 9967-1807

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284293577 06/05/2013 13:51:30 06/05/2013 13:52:05

        0 00:00:35 6292418855 TENTATIVA

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON diz ao fundo: Tem lance, prossiga.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284293577 06/05/2013 13:52:19 06/05/2013 13:52:52

        0 00:00:33 6292418855 TENTATIVA

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: DIÁLOGO DE MILTON COM OUTRA PESSOA AO FUNDO: MILTON diz que FERNANDO MELO está querendo cancelar um edital 
dele na cidade de Aragarças-GO. MILTON diz ainda representante lá FERNANDO, completa com o sobrenome de BUENO.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292864351 06/05/2013 14:09:30 06/05/2013 14:11:00

        0 00:01:30 6291471300 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pede para EDILBERTO ligar para WILSON na STOCK, que o FERNANDO BUENO está atrapalhando em Aragarças, 
inclusive mandou uma carta para impugnar o edital.  EDILBERTO diz que amanhã ligará. MILTON diz que terá que ser rápido, 
porque o jurídico tem que tomar uma decisão, pois está de posse da carta solicitando a impugnação do edital. Por isso, tem que 
ligar para WILSON para desconsiderar essa carta.

COMENTÁRIO:

6284293577 06/05/2013 15:28:17 06/05/2013 15:28:44

        0 00:00:27 6285385440 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CLÁUDIA liga para o MILTON e pergunta se ARAGUAPAZ é amanhã mesmo. MILTON pede para CLÁUDIA ligar para o TOMAZ, 
pois acha que cancelou lá. MILTON pede para CLÁUDIA ligar, confirmar e ligar  para ele.- MILTON - 

COMENTÁRIO:

6284293577 06/05/2013 15:43:06 06/05/2013 15:43:53

        0 00:00:47 6285385440 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CLÁUDI A fala para MILTON  que foi cancelado mesmo - EDITAL de ARAGUAPAZ - , que não conseguiu falar com o TOMAZ, mas 
falou com a MARIANA e que ela confirmou que já foi publicado - CANCELAMENTO -. MILTON pergunta sobre o de LUZIÂNIA. 
CLÁUDIA diz que está faltando somente o documento do contador,  mas já ligou para o DANILO providenciar.

COMENTÁRIO:

6284293577 06/05/2013 16:23:49 06/05/2013 16:26:57

        0 00:03:08 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a MILTON que deu merda em Aragarças, o irmão do AURÉLIO disse-lhe ele tinha falado que as empresas eram 
uma só, pagou a IDEAL e a ÚNICA, e, deixou de pagá-los. MILTON diz não entender. EDILBERTO diz ter reclamado com o irmão do 
AURÉLIO. MILTON diz que eles sabiam e tinha falado que era PROHOSPITAL, o qual estava com atraso maior. MILTON diz para 
ligar para AURÉLIO e informá-lo das atitudes tomadas pelo irmão do mesmo. EDILBERTO diz a MILTON que eles estão jogando 
para cima dele, quando ele chegar na empresa, é para ligar lá. MILTON pergunta EDILBERTO se ele conseguiu falar com o amigos 
deles lá. EDILBERTO diz que não, irá tentar. MILTON informa o resultado do pregão em Luziânia; PROHOSPITAL: R$ 414.000,00; 
STOCK: R$ 21.000,00; NOVAMED R$ 59.000,00; BRASIL R$ 10.000,00; RM R$ 123.000,00 e SAMED R$ 16.000,00.

COMENTÁRIO:

6284293577 06/05/2013 18:47:34 06/05/2013 18:50:48

        0 00:03:14 6292418855 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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MILTON MACHADO MAIA
TRANSCRIÇÃO: MILTON fala a EDILBERTO que está saindo agora de LUZIÂNIA, que f icou 420 para eles, 123 para a RM, 27 para a Stock,  17 

para "Pasta Médica?" e 40 para NovaMed. MILTON comenta que a Stock queria entrar com recurso, mas colocou pilha em cima 
do advogado e do DIOMÃ, bateu o pé e eles não acataram o recurso. MILTON fala que foi muito bom para eles, que foi melhor do 
que se o LUCAS tivesse ido. MILTON diz que conversou antes com o pessoal, daquele modelo, que era só deixar um pouquinho 
para cada, 20, 30 mil, que eles f icam satisfeito. MILTON pergunta se a JACIARA fez a de quarta-feira. EDILBERTO diz que não 
sabe, que hoje foi muito tumultuado. MILTON comenta que f icou daquele jeitinho, "mel com açúcar".

COMENTÁRIO:

6284293577 06/05/2013 19:55:26 06/05/2013 19:58:44

        0 00:03:18 85717665 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON e DÓ conversam. MILTON está em VIANÓPOLIS e conta que na licitação que participou levou de "mamano a caducando": 
R$ 400.000,00. MILTON deixou R$ 120.000,00 para o "RAYNER da RM". A "ESTOQUE" levou r$ 40.000,00, a "SAMEDE" R$ 
18.000,00. A "PREMED" não estava participando. MILTON disse que foi bom, mas bom mesmo. MILTON está ano posto em direção 
a Goiânia, abastecendo com o LEANDRO da "STARMED". MILTON disse que ninguém deu lance depois que ele entrou para a 
briga. 

COMENTÁRIO:

6284293577 07/05/2013 08:24:51 07/05/2013 08:26:42

        0 00:01:51 6230933410 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON questiona a SAMIRA se entrou dinheiro ontem (de Aragarças) e pede para fazer o restante do depósito. SAMIRA diz foi 
realizado o depósito, mas ainda não foi creditado; fala que retornará a ligação assim que tiver posição. 

COMENTÁRIO:

6284293577 07/05/2013 08:31:39 07/05/2013 08:37:23

        0 00:05:44 6284615000 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz a HNI que participou de pregão ontem e pergunta o que lhe aconteceu. HNI diz que não queria participar com "as 
propostas desalinhadas". MILTON diz que ele poderia levar os dados que ele faria proposta na hora. HNI diz que tem o (pregão) 
de amanhã.  MILTON fala que irá neste; diz que no pregão (que aconteceu ontem) participaram sete empresas, que o preposto 
da RM disse que não iria atrapalhar para o MILTON, mas que queria ganhar em dois itens.  LUCAS pede para MILTON lhe 
repassar o e-mail com as informações para o pregão de amanhã. MILTON diz que aguardará JACIARA lhe repassar. 

COMENTÁRIO:

6292864351 07/05/2013 09:24:40 07/05/2013 09:30:39

        0 00:05:59 6233487657 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: THIAGO (de Mozarlândia) diz que lhe encaminhou e-mail, com relação de medicamentos que estão em falta. MILTON diz que não 
entrou no e-mail ontem porque estava em pregão em Luziânia. THIAGO pergunta se o pregão em Mozarlândia será no dia 14. 
MILTON fala que o pregão será cancelado sem previsão de nova abertura; que JOAOZIM falou que é para MILTON continuar 
atendendo ao município. MILTON confirmou o recebimento dos pedidos feitos por THIAGO e diz que encaminhará os produtos 
amanhã. 

COMENTÁRIO:

6284293577 07/05/2013 10:02:00 07/05/2013 10:06:19

        0 00:04:19 6286050855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: "NILSIM?"  (NELSON FIDELIS DINIZ JUNIOR ) diz a MILTON que lhe enviou outra lista e questiona se ele já providenciou os 
medicamentos. MILTON diz que produtos e medicamentos já foram entregues à casa de apoio. "NILSIM?" diz que precisa do 
medicamento ritalina. MILTON diz que não tem, porque está em falta no mercado, que laboratório deixou de produzir e sugere 
"NILSIM?" apresentar ao Ministério Público a ausência e necessidade do referido medicamento. MILTON diz que PAULÃO não o 
contatou para falar sobre licitação. NILSIM diz que está dependendo de "SIRLENE?" adequar os itens. MILTON diz que falará 
pessoalmente com ela para "acertarem". MILTON questiona se PAULÃO irá ajudá-lo hoje. 

COMENTÁRIO:

6284293577 07/05/2013 10:17:02 07/05/2013 10:24:10

        0 00:07:08 6199733711 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MÁRCIO pergunta a MILTON se deu tudo certo lá. MILTON confirma, diz que ganhou a licitação em alguns itens. MÁRCIO fala que 
"o EDUARDO mandou a proposta direta pra tirar... que ele tem que decidir, ou é o EDILBERTO, ou é a Nova Med..."; alega que 
EDUARDO combina fraudes em licitação com várias empresas. MILTON diz que vende "lá" no município todo ano. 

COMENTÁRIO:

6284293577 07/05/2013 11:25:13 07/05/2013 11:27:37

        0 00:02:24 6281180472 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI pergunta a MILTON quais marcas de f io ele vende. MILTON repassa algumas e questiona em qual tipo de cirurgia será 
utilizado. MNI diz que é para todo tipo de cirurgia, que quer comparar preço. MILTON diz que quer fornecer consignado, que tem o 
f io bioline (que é utilizado na Santa Casa e no Hospital Santa Genoveva). MILTON diz que levará algumas amostras e diz que 
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MILTON MACHADO MAIA
poderá fazer consignação. 

COMENTÁRIO:

6285022798 07/05/2013 11:44:42 07/05/2013 11:45:51

        0 00:01:09 92188424 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON fala para HNI que mandou no e-mail os orçamentos. MILTON  comenta que acha que eles erraram a quantidade de alguns 
produtos, que estão pedindo 200, 300 caixas, que deve ser 2, 3. HNI diz que vai ver isso. HNI pergunta pelos outros orçamentos. 
MILTON fala que está terminando e vai passar por e-mail.

COMENTÁRIO:

6284293577 07/05/2013 12:36:39 07/05/2013 12:42:02

        0 00:05:23 6298536881 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LUCAS pergunta ao MILTON se este está em LUZIÂNIA. MILTON responde que não, que está indo para a J. MÉDICA, pois em 
LUZIÂNIA era pequeno, terminou no mesmo dia, eram 110 itens. MILTON salienta que só demorou porque o "G PREGÕES" saiu do 
ar. MILTON indaga ao LUCAS como foi o pregão de PORANGATU. LUCAS esclarece que em PORANGATU deram 1200 itens, 
sendo 200 e poucos itens de odontologia. LUCAS cita as empresas participantes - foram 07: "BIOMED", "PREMED", "RIQUEMED", 
"ESTOQUE", "IDEAL", "MARTINS" e "HERMON". LUCAS disse que a "HERMON" não tem preços: ganhou R$ 4.000,00, a "MARTINS" 
f icou com um ou outro item, contudo a "PREMED" está fazendo "uns trem doido". O representante da "PREMED" é o CÉSAR. 
LUCAS assevera que é necessário conversar com o CÉSAR para que este deixe algo para ele. Para MILTON, CÉSAR é parceiro. 
LUCAS é o único que está com micro empresas e 60% do que levou refere-se a este tipo de f irma. A "BIOMED" e a "PREMED" 
foram com preços muito baixos. MILTON relata que bateu doído em LUZIÂNIA, ganhou R$ 420.000,00 - A ESTOQUE só ganhou 
R$ 33.000,00. Amanhã MILTON voltará a LUZIÂNIA. MILTON salienta que o povo o tratou como rei. Segundo MILTON, DÓ não foi 
porque faltou uns documentos da IDEAL, os originais, frisa LUCAS, estavam com ele(Lucas). LUCAS falou que não estava 
programado para ele ir a PORANGATU, pois estava em BRAZABRANTES. MILTON manda um abraço para o CÉSAR. 

COMENTÁRIO:

6284293577 07/05/2013 13:18:02 07/05/2013 13:19:28

        0 00:01:26 6499577747 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI avisa ao MILTON que tem que passar uma listinha para ele. MILTON pede que seja repassada por e-mail. HNI pede ao MILTON 
um "SEPTE". MILTON fica de providenciar e de ligar mais tarde. 

COMENTÁRIO:

6292864351 07/05/2013 14:35:00 07/05/2013 14:39:32

        0 00:04:32 6434961266 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI fala para MILTON que provavelmente amanhã ou depois de amanhã começa a fazer pagamento para ele. MILTON fala que 
sem ele tirar a nota não tem jeito. HNI comenta que conversou com alguém do controle interno e este disse que tem que mandar a 
nota primeiro. MILTON confirma que tem que mandar a nota primeiro, para então empenhar, que ele tem que homologar. MILTON 
pergunta se HNI viu que ele aumentou algumas quantidades. HNI diz que viu. HNI pergunta se tem jeito deles efetuarem o 
pagamento em 3. MILTON diz que sim, mas que eles tinham que arrumar pelo menos uns "vintinho". MILTON salienta que só pode 
fazer alguma coisa depois que o CÉSAR falar que o processo já está assinado, o contrato pronto. HNI pergunta se na compra 
que vai MILTON já manda a nota. Este diz que não, pois o contrato não está pronto. MILTON fala que a compra que a NÁGILA 
passou está pronta para HNI pegar.  HNI diz que vai mandar buscar amanhã. MILTON pergunta se HNI já conversou com o 
f inanceiro. HNI diz que sim, que vai dar para pagar essa compra e mais uns 15 mil. MILTON fala para HNI ligar para o CÉSAR, que 
aí ele providenciando pode tirar a nota.

COMENTÁRIO:

6284293577 07/05/2013 15:27:40 07/05/2013 15:28:13

        0 00:00:33 6499577747 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI pergunta se MILTON arrumou o medicamento. MILTON fala que ainda não chegou, que já fez o pedido, que só amanhã, que é 
para HNI dar um jeitinho e passar lá para pegar.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284293577 07/05/2013 16:55:39 07/05/2013 16:56:35

        0 00:00:56 6292418855 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON pergunta ao EDILBERTO se o WILSON ligou, pois tem que resolver o trem para ver como f icará. EDILBERTO responde 
que WILSON não ligou e salienta que tentará  falar com ele agora,

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284293577 07/05/2013 17:01:26 07/05/2013 17:01:54

        0 00:00:28 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILBERTO fala para MILTON que o WILSON vai lá 8hs amanhã, que com certeza ele vai querer dinheiro. MILTON fala que 
qualquer coisa EDILBERTO acerta com ele. 

TRANSCRIÇÃO:

23/09/2013 11:52:16 284
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COMENTÁRIO:

6284293577 07/05/2013 17:35:54 07/05/2013 17:37:38

        0 00:01:44 6284615000 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LUCAS fala para MILTON que este ainda não passou o e-mail. MILTON diz que terminando passa para LUCAS. Este fala que vai 
trabalhar nisso até mais tarde. MILTON comenta que f ica esperando pela JACIARA, que ela tem que cotar preço. MILTON 
pergunta se LUCAS tem papel timbrado no computador. Este diz que sim. MILTON fala que vai chegar lá sete e meia, que a 
licitação é 9hs, que aí entra e vê direitinho. LUCAS diz que vai fazer força de sair 5hs da manhã, que quando for 7hs também 
estará lá. MILTON concorda e diz que é só olhar na planilha eletrônica de seu pendrive, que é só copiar, colar e jogar uma 
porcentagem. 

COMENTÁRIO:

6284293577 08/05/2013 07:28:03 08/05/2013 07:28:29

        0 00:00:26 6284615000 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: LOBO procura por MILTON, este diz estar chegando. LOBO diz estar no estacionamento do fundo na prefeitura.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284293577 08/05/2013 08:30:25 08/05/2013 08:32:57

        0 00:02:32 6292418855 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz a EDILBERTO se o RIOS? indo ao seu encontro. EDILBERTO diz que ele já esteve com ele. MILTON pergunta se 
EDILBERTO falou com ele à respeito de Corumbaíba. EDILBERTO diz que Corumbaíba ele não irá passar perto. Pergunta por 
Mozarlândia. EDILBERTO diz não ter chegado a falar o negócio de Mozarlândia, de Aragarças eles tem que conversar, porque 
ele quer dar alguma coisinha para o menino lá não mexer, EDILBERTO diz que irão conversar, dependendo ele não terá 
compromisso com a JÚNICA? lá não, qualquer coisa irá passar a coisa para eles lá, ou dá(ininteligível) para não atrapalhá-
los(Milton?Edilberto) lá. EDILBERTO reafirma que Corumbaíba ele(Rios) não irá. MILTON diz que EDILBERTO deveria ter falado de 
Mozarlândia. EDILBERTO diz que ele estava falando era o negócio de Aragarças, EDILBERTO diz ter alertado para olhar direito lá, 
pois eles estão furando o olho dele lá. EDILBERTO diz estar tendo muita conversinha lá. EDILBERTO diz preferir de Corumbaíba 
do que outras coisas aí. MILTON insiste com Mozarlândia. EDILBERTO diz ter falado.

COMENTÁRIO:

6292864351 08/05/2013 08:54:54 08/05/2013 08:56:27

        0 00:01:33 6233486952 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ALICE reclama com MILTON que a mercadoria não foi entregue na casa de apoio, que forneceu o endereço para SINOMAR. 
MILTON diz que verif icará, e, pede para ela ligar para a CLÁUDIA no telefone 623202-5616 e falar com a CLÁUDIA, dizendo que 
as insulinas não foram entregues na casa de apoio e, que MILTON pediu para a mesma resolver.

COMENTÁRIO:

6284293577 08/05/2013 10:09:59 08/05/2013 10:15:15

        0 00:05:16 6292418855 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz à JACIARA que está passando uma proposta para o sistema, os preços é coisa de doido, Penicilina de 1.200.000, 
está R$ 0,47 na STOCK. JACIARA faz uma conta .47 x 50 = 23,50. MILTON diz que a outra é zero e uns quebrados, dipirona 
injetável da RM a R$ 0,45, diz ter olhado alguns itens que chama a atenção. MILTON diz para JACIARA verif icar o que ele pode 
fazer nelas para quando chegar para não perder. JACIARA diz que irá verificar o preço da penicilina da Teuto sem diluente. 
MILTON diz que pode considerar  sem diluente.  JACIARA pergunta a quantidade. MILTON diz que é vinte e seis mil ampolas. 
JACIARA diz é doido einh. MILTON diz estar alto demais. JACIARA diz para MILTON colocar a de 1200 a R$ 0,46, sai a R$ 0,23, e, 
pergunta se MILTON olhou a de 600. MILTON diz não ter olhado, fala para ela deixar o celular ligado. JACIARA passa o valor da 
de 600 R$ 0,40. MILTON diz que o soro f isiológico está a R$ 1,58 contado na EQUIPLEX. MILTON diz que foram no preço para 
levar tudo, para  eles não ganharem nada. MILTON informa a JACIARA que a nova da HOSPITALAR, cotou a água de 10,  está 
R$ 0,07. JACIARA ri. MILTON diz que cotaram o tenoxicam? a R$ 3,40.  JACIARA diz que dever ter rolo na entrega, MILTON diz 
não ter. JACIARA diz que o da UNIÃO QUÍMICA é mais barata  a tenoxicam? só que eles não entregam, pois está em falta. 
JACIARA diz que a dipirona da SANTISA o MAURO avisou que está a R$ 0,47. JACIARA diz que isso é loucura e irá falar com 
MAURO e depois retornará, MILTON diz ter começado(o pregão?). EDILBERTO diz a MILTON que tem coisa que não é para fazer 
milagre. MILTON diz estar apenas informando como está a situação. EDILBERTO pergunta se não teve como ele negociar antes. 
MILTON diz que em treze empresas

COMENTÁRIO:

6284293577 08/05/2013 10:29:14 08/05/2013 10:29:43

        0 00:00:29 6292211917 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON diz ter ligado para número de telefone da JACIARA ficar gravado. Que começou os lance, depois ele retorna ligação.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284293577 08/05/2013 11:01:25 08/05/2013 11:02:46

        0 00:01:21 6292211917 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: DIÁLOGO AO FUNDO: MILTON reclama do procedimento de concorrentes no leilão e diz que das próximas não age assim com 

eles.

- MILTON solicita a JACIARA para esta ligar para o MORAIS e verif icar o certif icado de boas práticas da JP, porque comentaram 
que o certif icado dela está indeferido. MILTON pede para verif icar e encaminhar para o seu email, pois não estão deixando cotar 
nada da JP. MILTON em diálogo com terceiros diz estar cotando da JP, como está indeferido, tem que tirar. JACIARA diz que a 
EQUIPLEX que estava com problema no passado, irá ligar. MILTON diz à terceiros que e RM e EQUIPLEX estão indeferidas. 

COMENTÁRIO:

6284293577 08/05/2013 11:33:54 08/05/2013 11:34:42

        0 00:00:48 6292211917 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JACIARA diz ter enviado o e-mail para MILTON, o BPF e a PETIÇÃO estão com o protocolo. MILTON pergunta se está indeferido 
ou não. JACIARA responde que não, está aguardando visita da ANVISA ir lá realizar a inspeção. Pediram a renovação do 
certif icado de boas práticas. MILTON diz estar beleza.

COMENTÁRIO:

6285022798 08/05/2013 12:14:02 08/05/2013 12:15:25

        0 00:01:23 6184223606 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:  

TRANSCRIÇÃO: MILTON liga para MÁRCIO chamando-o de "Meu Rei". MILTON pergunta "se aquele negócio tá na mão, pois o ISRAEL tinha ligado. 
Em seguida MILTON explica que "aquele negócio" é dipirona e diclofenaco. O interlocutor diz que não tem os referidos 
medicamentos porque voltaram. MILTON informa que fechou 80% do pregão e MÁRCIO diz: "nóis vamo trabalhar direitim".

COMENTÁRIO:

6284293577 08/05/2013 12:18:58 08/05/2013 12:19:33

        0 00:00:35 6499577747 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI liga para MILTON e pergunta se ele conseguiu o CELLCEPT. MILTON afirma que conseguiu e que o interlocutor pode passar 
na J. MÉDICA para pegar. 

COMENTÁRIO:

6284293577 08/05/2013 12:24:34 08/05/2013 12:25:30

        0 00:00:56 6284615000 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON liga para HNI e este diz que está na lan house para tirar o cadastramento federal e que é até o dia 30/06. MILTON diz que 
está conversando  "com eles também", dizendo que o interlocutor é seu parceiro. MILTON afirma que os cara tá esperando no 
hotel e que se HNI "tem o trem, aí cabô". HNI diz que tem e que está levando. 

COMENTÁRIO:

6284293577 08/05/2013 12:33:39 08/05/2013 12:34:53

        0 00:01:14 6184223606 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pede para que MÁRCIO entre em contato com ISRAEL e se encontrem com urgência atrás de um colégio próximo à 
Prefeitura para conversarem em particular. MILTON afirma que o pregão começará às 13h30min, mas que não podem deixar o 
pregão começar depois do almoço. 

COMENTÁRIO:

6284293577 08/05/2013 12:57:40 08/05/2013 12:58:18

        0 00:00:38 6184223606 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MÁRCIO procura por MILTON, MILTON diz estar na prefeitura e está saindo. MÁRCIO diz estar em um peugeot de cor preta, 
acabou de passar em frente ao cartório. MÁRCIO diz que irá para próximo ao cartório e é para MILTON entrar no carro.

COMENTÁRIO:

6284293577 08/05/2013 14:21:07 08/05/2013 14:22:10

        0 00:01:03 6285385440 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CLÁUDIA informa MILTON que chegou um pedido de Uruana e pergunta se para Uruana manda tudo no vale, MILTON confirma. 
MILTON solicita a CLÁUDIA para esta pegar o papel que ele ganhou na Joviânia de material, retirar o certif icado de boas práticas 
registra para ele, porque ele terá que entregar até amanhã. CLÁUDIA diz não ter jeito de fazer agora, pois precisa de arrumar um 
negócio de Goianira para receber e pagar o pessoal. 

COMENTÁRIO:

6292864351 08/05/2013 15:01:54 08/05/2013 15:02:45

        0 00:00:51 6434961230 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RENATO pergunta MILTON se ele recebeu um email do CÉSAR, MILTON diz não ter recebido porque está em Luziânia 
participando de um pregão, diz que no dia de amanhã irá verif icar. RENATO pergunta-o se tem como ele redigir um email e 
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encaminhar para o CELSO ANDRÉ para ele fazer o trem. MILTON diz não ter e, no dia de amanhã ligará para RENATO para 
resolver.

COMENTÁRIO:

6284293577 08/05/2013 15:33:03 08/05/2013 15:34:34

        0 00:01:31 SEM REGISTRO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON procura por JUSSAR. Pergunta EDILBERTO  no diclofenaco até quanto ele pode chegar. Uma voz ao fundo diz 0,50.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284293577 08/05/2013 15:35:41 08/05/2013 15:37:21

        0 00:01:40 SEM REGISTRO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON fala a MNI que precisa de sua ajuda, que é 1 milhão de diclofenaco sódio de comprimido, que o mínimo que ela colocou foi 
0,027. MNI pergunta se tem algum lance. MILTON faz lance de 0,252. MNI diz que não está de frente o computar. MILTON faz 
novo lance de 0,0249 e de outro de 0,0247. MNI diz que vai ligar dentro de 5 minutos. MILTON fala que já fechou para eles.

COMENTÁRIO:

6284293577 08/05/2013 15:40:52 08/05/2013 15:44:04

        0 00:03:12 SEM REGISTRO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON comenta com JOELSA sobre estar em pregão de Luziânia. JOELSA pergunta se MILTON tem o material do pregão de 
Aragarças salvo para enviar para ela, que o prefeito quer saber o valor de quanto eles tem no estoque, que o pessoal da 
licitação está viajando, que ligou na JMédica e ninguém sabe nada. MILTON fala que não tem prazo essa semana, que na 
segunda tem um pregão lá, mas que semana que vem passa para ela. JOELSA fala que o prefeito quer isso para ontem. MILTON 
diz que está em Luziânia, que não tem como falar para ela. JOELSA pergunta se o pessoal de lá tem. MILTON diz que sim. 
MILTON pergunta se ela mandou buscar a mercadoria amanhã. JOELSA diz que vai ver se arruma uma ambulância. MILTON diz 
que está tudo arrumadinho. JOELSA pergunta se MILTON somou aquelas que eles devolveram para ver quanto eles têm de 
crédito. MILTON diz que não. JOELSA fala que da farmácia básica pode emitir a nota que eles têm dinheiro para faturar. MILTON 
fala para JOELSA pedir o ARTUR para ligar, porque tem umas notas da farmácia básica, que ele não está sabendo qual é a da 
farmácia básica e cita que tem uma de 48 e outra de 40 que é farmácia básica, que é da Prohospital. Que ele (ARTUR?) tem o 
dinheiro lá e não está pagando porque não sabe, que qualquer coisa é para pedir ele para ligar 

COMENTÁRIO:

6292864351 08/05/2013 15:46:36 08/05/2013 15:47:53

        0 00:01:17 6233801958 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CLÉSIA diz a MILTON que a MARGARETE  fez uma solicitação de medicamento e pergunta se MILTON tem para mandar para eles. 
MILTON diz que sim. CLÉSIA fala que o motorista já está lá, que ele vai passar lá para pegar. MILTON pede um favor, que é para 
CLÉSIA ligar no (62) 3202-5616, que é para ela falar com a CLÁUDIA. Falam sobre quantidade.

COMENTÁRIO:

6284293577 08/05/2013 15:50:45 08/05/2013 15:51:21

        0 00:00:36 6285385440 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MNI pergunta o que o povo de Araguapaz quer. MILTON diz que fenoril, fenol, dois galões.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284293577 08/05/2013 16:06:00 08/05/2013 16:07:11

        0 00:01:11 6499942219 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CIDELENE, do laboratório de Indiara pergunta a MILTON se o UILMER passou o pedido para ele do laboratório. MILTON pergunta o 
dia. CIDELENE diz que passou para ele dia 2. MILTON fala que o UILMER ficou de mandar um e-mail ontem, que não sabe se 
estava incluído o pedido de CIDELENE, que é para esta confirmar com UILMER, pois hoje ele está em Luziânia, que amanhã está 
em Goiânia, que se já tiver, vai providenciar para ela amanhã. CIDELENE pergunta se MILTON vai mandar material para Indiara 
essa semana. MILTON  diz que o UILMER ficou de enviar um e-mail ontem, mas até a hora que tinha saído de lá, ainda não tinha 
recebido o e-mail. CIDELENE diz que vai verif icar.

COMENTÁRIO:

6292864351 08/05/2013 16:20:34 08/05/2013 16:21:42

        0 00:01:08 6233376650 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CHARLENE, da prefeitura de Carmo do Rio Verde, diz a MILTON que mandou a lista de medicamentos no e-mail. MILTON fala para 
CHARLENE que vai organizar. CHARLENE diz que precisava para amanhã. MILTON diz que está em Luziânia, mas que amanhã 
ajeita para ela.  CHARLENE salienta que está faltando no hospital, que só hoje eles falaram que poderia comprar de MILTON. 

COMENTÁRIO:

6284293577 08/05/2013 16:22:57 08/05/2013 16:24:08

        0 00:01:11 SEM REGISTRO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: MILTON conversa com SARA sobre medicamento de 20 mg que são 400 mil comprimidos, que a "Stock?" está com o "láboris?" 

também, 0,044, que o dele (da "Stock?") chega até 0,013. SARA fala que não dá. MILTON diz em chegar a 4 centavos. SARA diz 
que é o preço de custo.

COMENTÁRIO:

6284293577 08/05/2013 16:53:29 08/05/2013 16:55:13

        0 00:01:44 SEM REGISTRO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI comenta com MILTON que o comportamento de um cara foi babaca. HNI perdeu o dia por causa de dois itens. MILTON diz que 
sabia. HNI assevera que passará uma vergonha enorme se tal cara pelo menos o cumprimentar num pregão (o chamará de 
moleque e outros adjetivos mais). MILTON ligará amanhã para HNI e lembra que o negócio falado será encaminhado no e-mail do 
DOUGLAS. HNI responde que pode deixar que será providenciado. 

COMENTÁRIO:

6284293577 08/05/2013 17:40:05 08/05/2013 17:41:29

        0 00:01:24 6285523171 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (SECRETÁRIO) avisa ao MILTON que o MAURÍCIO quer falar com ele. MILTON pede ao HNI que repasse ao MAURÍCIO seu 
telefone para marcarem um horário a partir de amanhã, já que MAURÍCIO estuda em GOIÂNIA vindo e voltando para NOVA 
VENEZA todos os dias. MILTON vai ao encontro de MAURÍCIO onde ele estiver depois das 18h. MILTON está em LUZIÂNIA hoje 
num pregão. MILTON aguarda a ligação de MAURÍCIO amanhã. 

COMENTÁRIO:

6284293577 08/05/2013 17:58:15 08/05/2013 18:00:34

        0 00:02:19 SEM REGISTRO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON informa à CONSUELO que a ESTOQUE entrou com recurso em relação ao pregão de hoje dizendo que os preços da 
JMÉDICA são inexequíveis e que tal procedimento atrasará os trâmites em seis, incluindo o prazo de três dias do julgamento pelo 
jurídico da prefeitura. CONSUELO orientou ao MILTON organizar seus documentos amanhã e a encaminhá-los o mais rápido 
possível para ela, pois eles tem como parâmetro o sítio da ANVISA para compra. CONSUELO salienta que se a empresa não 
honrar os preços cotados por ela é uma questão administrativa, que não diz respeito a terceiros e sim da SECRETARIA DE 
SAÚDE. MILTON reclama que o procedimento da ESTOQUE é só para tumultuar. CONSUELO deixa claro que MILTON pode 
arrumar seus documentos, pois o recurso da ESTOQUE não deverá ser acatado. CONSUELO frisa que estão correndo contra o 
tempo. MILTON enviará sua documentação para a CONSUELO.

COMENTÁRIO:

6292864351 08/05/2013 18:36:45 08/05/2013 18:37:34

        0 00:00:49 6692194382 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON que está em LUZIÂNIA num pregão é indagado por HNI que necessita falar com ele. MILTON estará na JMÉDICA amanhã 
e pede que HNI ligue, pois necessita também conversar com ele.  

COMENTÁRIO:

6284293577 08/05/2013 18:53:08 08/05/2013 18:53:58

        0 00:00:50 6232772292 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON avisa CLÁUDIA que está saindo agora de LUZIÂNIA...

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6232772292 08/05/2013 18:53:10 08/05/2013 18:53:58

        0 00:00:48 6284293577 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CHAMADA DUPLICADA

TRANSCRIÇÃO: MILTON avisa CLÁUDIA que está saindo agora de LUZIÂNIA...

COMENTÁRIO:

6284293577 09/05/2013 11:32:29 09/05/2013 11:37:15

        0 00:04:46 6230914566 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ avisa ao MILTON que esteve em MOZARLÂNDIA e pergunta se cancela ou não. MILTON responde que cancela, que 
ARAGUAPAZ foi cancelado, porque jogou no site do mesmo jeito. MILTON disse que o processo dever ser da mesma maneira de 
CORUMBAÍBA, cuja licitação acontecerá no dia 15/05 (PREGÃO 018). MILTON pede o edital deste pregão, ou seja, TOMAZ 
deverá encaminhar para o MILTON. TOMAZ pede que as planilhas lhe sejam enviadas NO DIA SEGUINTE, para fechar o 
processo, pois é o MILTON que organizando para ele. MILTON salienta que MOZARLÂNDIA e ARAGUAPAZ não podem ser 
deixadas para eles resolverem, deve acontecer no mesmo procedimento de CORUMBAÍBA, caso sai das mãos deles e f ica dif ícil. 
TOMAZ indaga se MILTON conversou com o VILDENAN. MILTON responde que sim e que inclusive VILDENAN achou melhor 
porque queria colocar uma cláusula no EDITAL mandando levar as propostas no pendraive (por causa do G PREGÕES). A falta 
desta cláusula seria um motivo para cancelar o EDILTA, contudo VILDENAN teria pedido que MILTON conversasse com o TOMAZ 
e com o JOÃOZINHO. MILTON pede que não esqueçam de publicar. Para MILTON, publicando outro EDITAL, TOMAZ deverá f icar 
responsável, pois se deixar por conta deles será feito a mesma coisa e MILTON estará no sal. MILTON pede a TOMAZ que 
quando for marcado para ARAGUAPAZ e MOZARLÂNDIA ele seja informado. MILTON pede que TOMAZ não marque nada para o 
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dia 21, porque tem INACIOLÂNDIA. TOMAZ salienta se o PREFEITO não for cassado hoje (julgamento ocorrerá hoje). VIVALDO e 
TOMAZ estão acompanhando o caso no sentido de desmarcar (adiar o julgamento), caso contrário ele deve ser cassado. 
TOMAZ conta ao MILTON que o caso foi levado para o escritório do FELICÍSSIMO, por sua intermediação, para tentar salvar o 
prefeito. TOMAZ se compromete a contar para MILTON sobre a situação do PREFEITO DE INACIOLÂNDIA, hoje ou amanhã. 
TOMAZ presidirá o processo licitatório de CORUMBAÍBA na quarta-feira. TOMAZ conversará com o VILDENAN agora...

COMENTÁRIO:

6299179668 14/05/2013 20:00:23 14/05/2013 20:01:35

        0 00:01:12 6499812916 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI repassa para MILTON o número de telefone 96416835. MILTON diz a HNI que lhe retornará a ligação assim que falar através 
do referido número informado.

COMENTÁRIO:

6299179668 14/05/2013 20:09:30 14/05/2013 20:25:14

        0 00:15:44 6496751214 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON questiona JAIRO sobre realização de serviço. JAIRO diz que a diária (com utilização de caminhão) é R$ 600,00. MILTON 
diz que poderia ter "arrumado" caminhão da Prefeitura para fazer serviço particular. Combinam valores para a realização do 
serviço. JAIRO diz a MILTON que falou com THIAGO, que a hora (para prestação de serviço - com caminhão?) da Prefeitura é 
mais barata. 

COMENTÁRIO:

6299179668 14/05/2013 20:25:42 14/05/2013 20:34:37

        0 00:08:55 6499812916 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz a THIAGO que falou para JAIRO que teria, no f inal de semana, caminhão da Prefeitura à sua disposição, com custo 
de R$ 100,00 para o motorista. MILTON diz a THIAGO que amanhã (15/05) JAIRO buscará a máquina (da Prefeitura?). THIAGO 
repassa para MILTON o telefone de ANTÔNIO JOSÉ: 99736262.

COMENTÁRIO:

6232772292 15/05/2013 08:11:49 15/05/2013 08:14:39

        0 00:02:50 6285022798 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON fala para CLÁUDIA pedir ao DÓ para depositar o cheque (recebido) da empresa Ideal, diz para colocar nominal a 
CLÁUDIA GONÇALVES BORGES, agência 3935, conta 19284-3. 

COMENTÁRIO:

6299179668 15/05/2013 08:38:15 15/05/2013 08:44:46

        0 00:06:31 6496544124 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz a HNI que negociou os amortecedores e que abaterá do valor deste o que recebeu referente à venda dos queijos. 

MILTON diz que a licitação em Corumbaíba foi prorrogada para a próxima semana. Conta para HNI sobre a prestação de serviço 
de JAIRO, sobre o valor de R$ 600,00 de diária referente à frete e reafirma que teria caminhão (da Prefeitura) à sua disposição. 

COMENTÁRIO:

6284293577 15/05/2013 11:24:52 15/05/2013 11:28:19

        0 00:03:27 6285523171 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta se HNI recebeu o e-mail. Este diz que não, que estava arrumando outro negócio. HNI pergunta se MILTON falou 
com o homem. MILTON fala que não, que aquele homem não liga para eles, que aquele trem tem alguma coisa errada, que o edital 
já foi publicado e nem está sabendo, que a lista de HNI teve algumas alterações, pois tinha itens que não tinham especif icações 
da quantidade. Que arrumou a lista e passou para o e-mail de HNI. MILTON fala para HNI olhar isso e retornar, que até hoje 
alguém não lhe repassou o edital. HNI diz que vai olhar e retorna ligação. 

COMENTÁRIO:

6284293577 15/05/2013 11:33:14 15/05/2013 11:36:40

        0 00:03:26 6285523171 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz a MILTON que ligou para o chefe, mas que este não atende ao telefone, que passou para o DANIEL, que este está em 
Goiânia e vai ligar para ele (chefe?) agora. MILTON fala que tem alguma coisa errada nesse trem, que o menino até hoje não 
passou o edital. HNI pergunta se o edital f ica na internet. MILTON diz que o certo é não f icar, que aquele dia eles conversaram, 
que alguém publicou e não falou mais nada, que arrumou a lista e passou no e-mail de HNI para ninguém cotar errado. MILTON diz 
que HNI tem que achar o cara e colocar este para conversar com MILTON para HNI ficar ouvindo a conversa. Falam sobre 
DANIEL ter contratado algo para Nova Veneza. HNI comenta ter o DANIEL cobrado os contratos. MILTON fala para HNI correr 
atrás, que qualquer coisa prorroga, cancela.
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MILTON MACHADO MAIA

COMENTÁRIO:

6284293577 15/05/2013 12:30:32 15/05/2013 12:33:02

        0 00:02:30 85717665 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pede para DOMINGOS levar a planilha de Indiara realinhada agora. MILTON fala que os contratos deles não foram para 
frente por causa dessa planilha realinhada. DOMINGOS pergunta se MILTON vai lá. Este diz que é porque o cara da ambulância 
está indo buscar, que tem que mandar para a JMédica para enviar todas as planilhas, que já pediu o VALTINHO, a de DOMINGOS 
e está ligando para a RicMed. MILTON pede para DOMINGOS levar até 3 horas. DOMINGOS fala que vai pedir o menino para levar 
de moto. MILTON pede para DOMINGOS ir, que aí pega carona com ele. MILTON pergunta se DOMINGOS fez aquele negócio. 
DOMINGOS fala que está chegando ao banco, que acha que vai dar certo. MILTON fala para DOMINGOS mandar o menino levar a 
planilha.

COMENTÁRIO:

6299179668 15/05/2013 12:33:38 15/05/2013 12:36:53

        0 00:03:15 96316265 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz para HNI falar para o ANDERSON levar para MILTON  a planilha realinhada de Indiara, no papel timbrado e assinado, 
que o contrato não foi para frente por causa disso, que é para ele levar hoje, que a ambulância vai passar na JMédica para 
buscar. MILTON comenta que tem algo em Corumbaíba, que vai deixar o medicamento ético para ele. MILTON pergunta quem que 
vai. HNI diz que se puder ele vai, caso contrário são eles. MILTON fala que prorrogou lá, que vai ser semana que vem, que aí 
envia o edital tudo direitinho, que vai passar, retirar o edital para eles, que vai deixar o ético, que este vai dar uns 200 mil, que é 
farmácia do cidadão, que tem uns 3 ou 4 éticos que comprou para entregar, que esse não tem jeito, mas que o restante ele 
deixa, que depois liga para o JOANIR e passa as coordenadas para ele. MILTON comenta sobre o "babado" de o Ministério 
Público e a Polícia Federal ter baixado lá na Stock. MILTON pede para HNI ligar para o ANDERSON levar para ele.

COMENTÁRIO:

6284293577 15/05/2013 15:17:37 15/05/2013 15:20:28

        0 00:02:51 649957747 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON cobra de HNI a planilha de Corumbaíba. HNI diz que está chegando agora de São Simão, que chegando vai providenciar. 
MILTON fala que tem que passar a planilha para lá, que tem que ter uma estimativa. HNI fica de resolver isso. Em segunda lição 
MILTON fala a HNI2 que recebeu a lista e que as planilhas realinhadas estão lá para entregar para a ADILA para esta anexar e 
fazer o contrato. HNI2 comenta que o SERGINHO vai passar lá para pegar medicamento. MILTON diz que vai mandar as planilhas 
pelo SERGINHO. HNI2 diz que vai fazer o contrato hoje e vai ver se já empenha. MILTON salienta que já tem muitos vales que tem 
de faturar. HNI2 pergunta se MILTON recebeu a lista do laboratório. MILTON diz que sim, que já está providenciando.

COMENTÁRIO:

6284293577 15/05/2013 15:20:49 15/05/2013 15:22:32

        0 00:01:43 85717665 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON fala a DOMINGOS que a planilha de Indiara não chegou até agora, que a ambulância vai passar lá. DOMINGOS diz que 
logo vai chegar. MILTON pergunta se desclassif ica eles por causa dessa proposta alinhada. DOMINGOS fala que não 
desclassifica. DOMINGOS comenta que já tem 2 meses que ela está pronta. MILTON fala para DOMINGOS não demorar.

COMENTÁRIO:

6299179668 15/05/2013 15:33:43 15/05/2013 15:38:26

        0 00:04:43 6499577747 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz a WILMER que recebeu lista "da atenção básica da saúde da família" com solicitação de "250 caixas de soro 
f isiológico" e não quer atendê-la. WILMER conversa com a pessoa que fez os pedidos e diz a MILTON que 10 caixas seriam 
suficientes. MILTON sugere enviar 15 caixas "pra num ficar ruim". WILMER confirma. 

COMENTÁRIO:

6284293577 15/05/2013 16:06:53 15/05/2013 16:16:28

        0 00:09:35 6284054872 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON conversa com TOMAZ sobre operação envolvendo a empresa Estoque, questiona a TOMAZ se EDILBERTO comentou 
que foi chamado à delegacia para explicar porque sua empresa venceu licitação em Abadiânia (R$ 500.000,00) e não fez a 
entrega. Fala que EDILBERTO disse que o erro teria sido da Prefeitura em não solicitou os medicamentos a ele. MILTON conversa 
com TOMAZ sobre a possibilidade da referida empresa não poder participar de licitações e fala: "entrega e põe na mão do nosso 
amigo", "aquele lá de Minas", pra ver o que ele acha. 

COMENTÁRIO:

6284293577 15/05/2013 16:53:12 15/05/2013 16:54:19

        0 00:01:07 6499942219 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CIDELENE (do Laboratório de Indiara) cobra de MILTON entrega de alguns produtos/medicamentos. MILTON diz que fará a 
entrega amanhã. 
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MILTON MACHADO MAIA

COMENTÁRIO:

6284293577 15/05/2013 17:42:31 15/05/2013 17:46:55

        0 00:04:24 6281131087 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz que DÓ o "colocou" em Minaçu para participar de licitação, que durou até segunda-feira, e onde foram desclassif icadas 
oito empresas. MILTON questiona se alguém interpôs recurso. HNI diz que ainda não. MILTON e HNI conversam sobre a operação 
envolvendo a empresa Estoque. MILTON diz que amanhã é aniversário da CLÁUDIA e o convida para saírem. 

COMENTÁRIO:

6232772292 15/05/2013 20:21:41 15/05/2013 20:38:56

        0 00:17:15 6230976108 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: SILVIO pergunta a CLÁUDIA se MILTON "desmanchou o negócio lá com o cara". CLÁUDIA confirma, diz que o "sócio" 
(VANDERLEI) estava "roubando"; fala que VANDERLEI preferiu "f icar com a empresa", porque os registros estão em seu nome, 
MILTON não tinha participação legal. Diz que o faturamento mensal da empresa (Ideal?), quando MILTON lá trabalhava, aproximou 
de R$ 400.000,00; fala que a empresa de EDILBERTO (JMédica) não pode participar de licitação, em razão de dívidas tributárias; 
diz que EDILBERTO abriu outra empresa "Pró-hospital" para poder participar das licitações. SILVIO pergunta sobre o rancho. 
CLÁUDIA diz que MILTON "estava pensando" em vender, pois VANDERLEI é/era também "proprietário", mas que ficou com o 
rancho para compensar o restante da dívida de VANDERLEI; comenta que MILTON está "trabalhando" com roça (que f ica à 
distância de 17/19 km da cidade - estrada Nova Aurora); diz que seu pai mora em Araguari e que irá até a cidade. SILVIO 
questiona se CLÁUDIA tem facebook. CLÁUDIA diz que seu f ilho FABRÍCIO tem: Fabrício Machado.  

COMENTÁRIO:

6232772292 15/05/2013 21:19:25 15/05/2013 21:20:14

        0 00:00:49 6230976108 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: SILVIO pergunta a CLÁUDIA se (MILTON?) não apareceu. CLÁUDIA diz que não, que "o homem" está enrolado, que acha que ele 
vai dormir por lá. SILVIO diz que retornará a ligação.

COMENTÁRIO:

6284293577 16/05/2013 07:58:17 16/05/2013 07:59:23

        0 00:01:06 6284054872 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON agenda encontro com TOMAZ no escritório deste às 14h00m para definirem algumas coisas.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284293577 16/05/2013 08:42:27 16/05/2013 08:44:20

        0 00:01:53 6281180472 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI procura MILTON pelas amostras f il. MILTON diz estar com ele, e quer entregar na mão da mesma. MNI pergunta-o por que ele 
não passa lá. MILTON diz ter um prefeito do interior na JMÉDICA o esperando. MILTON pergunta MNI se está fez a lista que ele 
pediu, MNI responde afirmativamente. MILTON diz que até às 14h30m estará onde ela está. MNI pergunta MILTON se ele viu o 
povo que baixou na STOCK. MILTON diz para MNI mandar o povo de Pontalina correr deles, pois eles estão lá. MILTON diz ter 
cinquenta prefeitos que serão cassados.MILTON diz que irá deixar o f io com a mesma hoje e, é para ela atendê-lo porque quer 
visualizar a lista dela hoje.

COMENTÁRIO:

6284293577 16/05/2013 08:53:17 16/05/2013 08:55:27

        0 00:02:10 6286050855 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON procura por JÚNIOR (NELSON FIDELIS DINIZ JUNIOR), este diz estar na prefeitura. MILTON diz que até a presente data, 
não foi retirada aquela mercadoria, tem mais de duas semanas que a mercadoria está separada. JÚNIOR fica de verificar e 
solicita a MILTON para este ligar para o AGMAR e informar a situação, para este comentar com a secretária de saúde. JÚNIOR 
pergunta MILTON se cabe em veículo pequeno. MILTON diz que não, precisa de uma camioneta ou Kombi. MILTON reclama que 
PAULÃO não os estão ajudando mais, tem mais de mês, depois da outra vez do outro, até hoje não passou nada. JÚNIOR diz que 
irá conversar com o mesmo. 

COMENTÁRIO:

6284293577 16/05/2013 08:56:51 16/05/2013 08:58:25

        0 00:01:34 6285523171 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta HNI se este visualizou o email. HNI diz estar arrumando a internet. MILTON pergunta-o se ele conseguiu falar 
com o homem ontem. HNI responde negativamente. MILTON diz que terá que cancelar o trem lá. HNI diz ter passado para DANIEL. 
MILTON reafirma que terá que cancelar aquele trem e ter uma conversa com ele para não ter perigo. MILTON pergunta qual dia 
que DANIEL estará lá e, solicitar ao mesmo para retornar a ligação para evitar qualquer perigo. 
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MILTON MACHADO MAIA

COMENTÁRIO:

6284293577 16/05/2013 09:00:26 16/05/2013 09:01:52

        0 00:01:26 6285523171 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI solicita MILTON ligar para ele, HNI diz sim e, informa o telefone de MAURÍCIO: 8571-7322, para MILTON ligar.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284293577 16/05/2013 09:04:09 16/05/2013 09:04:33

        0 00:00:24 6285523171 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON informa HNI que o telefone está desligado, HNI diz que irá ligar para ele.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284293577 16/05/2013 09:09:43 16/05/2013 09:28:17

        0 00:18:34 6233561881 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE 

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MAURÍCIO diz a MILTON que enviou uma relação para  e-mail de funcionária da empresa, na sexta-feira, não recordando o nome, 
MAURÍCIO diz ter pedido à mesma para acelerar o orçamento, para quando MILTON chegar a f im de passar para ele. MILTON diz 
que se for uma lista que o RUBENS tinha lhe enviado, ele já respondeu o e-mail, portanto, deve estar no email de RUBENS, 
MAURÍCIO pergunta MILTON se ele passou com valor, MILTON responde que  sim, inclusive me papel timbrado, pergunta para 
qual dia f icou marcado a abertura, MAURÍCIO responde que é na segunda-feira agora dia 2005. MILTON diz não ter nada do 
edital. MAURÍCIO diz que falou com a menina no seguinte telefone:  3202-5616. MILTON diz que é de lá e, queria ver com o 
mesmo como ficou a questão de lá, se f icou para retirar. MAURÍCIO diz que irá reabrir o email e encaminhá-lo novamente. MILTON 
diz estar preocupado, não estava sabendo desse trem, estava correndo atrás. MAURÍCIO diz que estava f icando sem paciência 
com a menina, pois ela não passa logo. MILTON diz não ter edital que MAURÍCIO f icou de fazer. MAURÍCIO diz que o edital está 
pronto, só precisa do anexo para colocar junto. MILTON  pergunta se f icou para ser retirado o edital lá. MAURÍCIO diz que 
ninguém pegou o edital ainda e, a menina chama JACIARA. MILTON diz que JACIARA é a dona. MAURÍCIO diz que a dona está 
com a lista desde sábado. MILTON pede para reenviar juntamente com o edital, pergunta como ele está, qual o prazo de retirada. 
MAURÍCIO informa-o que é até a data de hoje. MILTON diz ter acabado o prazo, MAURÍCIO diz não sabe se alguém impugnou 
esse trem. MILTON diz que ninguém impugnou, porque ligou e ninguém sabe de nada. MAURÍCIO diz que é bom ninguém ficar 
sabendo e, pergunta qual email do MILTON, este informa miltonjmedica@hotmail.com. MAURÍCIO diz estar enviando a lista agora, 
posteriormente enviará o edital, o anexo que foi enviado, ele irá colocar os dados nele. MILTON diz ter o anexo. MAURÍCIO diz se 
igual, conferem alguns itens. MILTON diz ter recebido o email. MILTON diz estar abrindo planilha proposta Matrinchã, diz que eles 
lhe passaram quatro listas, senda uma de medicamento hospitalar, uma de material hospitalar, uma da farmácia básica e uma de 
raio-x. MAURÍCIO diz ser essa mesma, pois do jeito que ele pegou, ele passou para frente. MILTON solicita a MAURÍCIO para que 
abra a planilha da farmácia básica. MAURÍCIO diz estar aberta. MILTON confere o item 1: cebrofilina 5ml X ml. 1.000 frascos; item 
2: cebrofilina 10 ml x ml - 1.000 frascos; albendazol 400 ml - 1.200 comprimidos;  amoxilina vulonato suspensão 125x31 75 ml - 
1.000, drágea - 10.000; ambroxol xarope adulto - 2.000; aminofilina - 1.000; aneodarona 200 ml - 4.000;  anipritilina 25 - 20.000; 
alodif ina - 5.000; aas - 40.000; atenolol - 5.000; azitromicina - 10.000; azitromicina de 1 gr - 5.000; buscopam composto - 10.000; 
captropil - 40; carbamepetina - 20; f lexina? 20; ou o 8? - 800; telecidamine? - 500, 12.000, 1.600, 3.000. MAURÍCIO diz conferir. 
MILTON diz que o último item; tinidazol - 200; MILTON diz que os itens soma 73. MAURÍCIO confirma. MILTON pergunta se 
MAURÍCIO diz ter continuado em medicamento hospitalar, pergunta-o se ele tem algum programa em Matrinchã ou será julgado 
manualmente. MAURÍCIO diz que será manualmente. MILTON diz beleza e sorri. MAURÍCIO diz que tem material adontológico. 
MILTON pede para MAURÍCIO abrir a planilha de medicamento hospitalar,  MILTON diz ter colocado na mesma sequência, diz que 
irá retornar o email, sendo uma no excel, outro em papel timbrado para ele anexar, como se fosse uma tomada de preço. 
MAURÍCIO pergunta-o se ele irá retornar ela com os preços, MILTON diz estar retornando. MAURÍCIO diz para retornar do jeito 
que está, que ele irá desconsiderar a dele, do jeito que MILTON mandar estará lá. MILTON diz que irá mandar a planilha em papel 
timbrado no formado doc, é só ele copiar e colar, é para ele retirar os preços e colocar no anexo de referência. MAURÍCIO 
concorda e, diz que irá realizar uma revisão no edital e enviará para MILTON, este pede para MAURÍCIO ligar na prefeitura e 
confirmar se está tudo certo com  a realização da concorrência e informá-lo para ele providenciar a documentação pertinente, se 
for preciso o reconhecimento de f irma, o edital deverá ser prorrogado devido ao tempo. MILTON diz como em Matrinchã será no 
dia 20,  ele terá uma no dia 22 em Corumbaíba e dia 27 de Mozarlândia. MILTON diz se não f izer isso tudo ele f icará perdido. 
MAURÍCIO cita a MILTON que possui as listas de Material odontológico, material hospitalar, MAURÍCIO é interrompido por MILTON e 
diz que perfaz um total de seis listas. MILTON diz não ter a lista do odontológico, cita as seguintes listas: Medicamento, Farmácia 
básica, material, raio-x, diz estar faltando duas listas, um do laboratório e outra do odontológico, MAURÍCIO pergunta MILTON se 
ele trabalha com esses trem. MILTON diz que sim, e que é ele quem entrega lá. MILTON confere a proposta de Matrinchã. MILTON 
diz que irá correr atrás dos materiais informados nas listas para f icar pronto. MAURÍCIO diz a MILTON que irá encaminhar o edital 
sem anexo para o mesmo providenciar toda a documentação solicitada no edital. MILTON diz ter enviado as propostas, com 
exceção da lista odontológica e laboratorial, MILTON diz que irá anexar as duas listas faltantes. MAURÍCIO pergunta MILTON se a 
empresa dele não chama JMÉDICA, MILTON diz que sim, e pergunta se lá está como PROHOSPITAL, MAURÍCIO diz que sim, que 
irá entrar com ela, porque ela é micro, mais é a mesma JMÉDICA, ou seja, duas em uma só. MILTON conforma com MAURÍCIO o 
envio das planilhas. MAURÍCIO diz para MILTON ir arrumando lá, que ele irá ajeitando do outro lado. MILTON diz precisar somente 
da prorrogação do edital, pede ainda para MAURÍCIO verif icar se alguém entrou com recurso para impugnar, e avisá-lo para 
correr atrás. MILTON pergunta novamente MAURÍCIO para qual dia e horário ele marcou. MAURÍCIO responde que é na segunda-
feira às 09h00m. 

- 12m48s - Em outra ligação SILVIO diz a MILTON que estava conversando com ADEMAR para arrumar o negócio para eles lá. 
Comentam sobre a empresa de MILTON, o qual diz que tem muita coisa na mão, que ele levou para ele. MILTON  comenta ainda 
sobre as datas das licitações que irão participar em Matrinchã, Mozarlândia e Corumbaíba.
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MILTON MACHADO MAIA

COMENTÁRIO:

6284293577 16/05/2013 10:27:24 16/05/2013 10:30:01

        0 00:02:37 85717322 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON avisa ao MAURÍCIO que a planilha está pronta e indaga se MAURÍCIO quer que lhe enviada para que integre a sequência 
direitinha. MAURÍCIO responde que sim e que está mexendo com o EDITAL naquele exato momento. MILTON quer repassar para 
não ter perigo e esclarece que a planilha só está sem preços, estes serão repassados posteriormente. MAURÍCIO passará o 
EDITAL até na hora do almoço. MILTON pergunta se não foi cancelado lá, MAURÍCIO responde que não. MILTON estará na 
localidade na segunda-feira cedo. MILTON propõe levar um programa para facilitar (EXCEL) o andamento do processo licitatório. 
MAURÍCIO pergunta se MILTON não quer repassar para ele tal programa a f im de ser usado no município. MILTON solta uma 
gargalhada e salienta que lá eles combinam. 

COMENTÁRIO:

6284293577 16/05/2013 10:31:32 16/05/2013 10:32:05

        0 00:00:33 6284130015 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON avisa que passei... e frisa "que é até dif ícil falar" e começa a rir salientando que parceiro f ique "venhaco". HNI responde 
que tem de f icar "venhaco". MILTON pede ao HNI que ligue no f ixo da JMÉDICA. HNI responde que ligará agora. 

COMENTÁRIO:

6284293577 16/05/2013 11:22:12 16/05/2013 11:26:12

        0 00:04:00 6481223024 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI avisa ao MILTON que fará um pregão com um recurso federal e pede de MILTON uma cotação para fazer orçamento. HNI 
quer publicar o pregão amanhã. HNI pedirá à "KEITILA" que mande para o MILTON. HNI quer umas três cotações. MILTON 
pergunta se pode cortar por conta própria certas  quantias de na lista do SAÚDE PARA A FAMÍLIA. HNI autoriza. MILTON cita o 
exemplo de luvas. MILTON pergunta se HNI viu a bomba da STOCK ontem... MILTON pede a HNI para perguntar ao BAIANO: "você 
viu onde você ia entrar, BAIANO?!" HNI disse que esses dias eles quase morreram do coração. MILTON pede para que  
encaminhar o pedido das cotações para o e-mail dele. HNI está em Goiânia e pede que MILTON responda ainda hoje, pois irá 
trabalhar no assunto durante a noite, para publicar amanhã, pois o recurso já está na conta e o prazo de publicação do EDITAL 
vence no dia 20/05. 

COMENTÁRIO:

6284293577 16/05/2013 11:28:10 16/05/2013 11:29:42

        0 00:01:32 6233486952 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARIA JOSÉ pergunta ao MILTON pelo negócio da insulina, o que irão resolver. MILTON pede que MARIA JOSÉ lhe encaminhe a 
insulina. MILTON encaminhará a de MARIA JOSÉ assim que receber a encaminhada por MARIA JOSÉ...  

COMENTÁRIO:

6284293577 16/05/2013 11:40:09 16/05/2013 11:48:01

        0 00:07:52 6285717665 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DÓ fala que o LUCAS ligou e pergunta ao MILTON sobre o dia da licitação de MATRINCHÃ. MILTON responde que é o dia 20/05 e 
que o dia 27 é de MOZARLÂNDIA. DÓ pensava que as duas seriam no mesmo dia. MILTON pergunta se DÓ viu se o negócio dele 
deu certo. DÓ responde que estão consertando os computadores, por isso não teve condições. DÓ comenta que o LUCAS ligou 
perguntando se MATRINCHÃ é dele (LUCAS) ou de DÓ. DÓ respondeu que URUANA, MOZARLÂNDIA e ARAGUAPAZ pertencem 
ao LUCAS e que MATRINCHÃ é dele (DÓ). DÓ indaga ao MILTON o que será licitado em MATRINCHÃ. MILTON responde que é 
laboratório e que os remédios controlados f icarão para o DÓ. MILTON assevera que laboratório não tem concorrência. DÓ 
pergunta sobre o negócio de CALDAS NOVAS (viagem da família de MILTON e de DÓ)...

COMENTÁRIO:

6232772292 16/05/2013 12:46:16 16/05/2013 12:57:17

        0 00:11:01 6230933410 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: SAMIRA parabeniza CLÁUDIA pelo aniversário desta. CLÁUDIA pergunta pelo pagamento das parcelas dela (quatro), se já 
acabaram. SAMIRA responde que não, pois ela ainda tem a parcela de abril para receber. CLÁUDIA recebe tais parcelas do 
VANDERLEI. SAMIRA vai perguntar ao VANDERLEI sobre o pagamento (data prevista). CLÁUDIA indaga pelas contas da 
empresa. SAMIRA reponde: "acumuladas". Ao que tudo indica, CLÁUDIA trabalhou na empresa de VANDERLEI.  

COMENTÁRIO:

6232772292 16/05/2013 12:58:26 16/05/2013 13:12:11

        0 00:13:45 6232617872 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON retorna ligação de CLÁUDIA esta agradece a mensagem de MILTON parabenizando-a pelo aniversário... Conversam 
sobre eventual viagem para Caldas Novas... CLÁUDIA conta para MILTON que conversou com a SAMIRA da IDEAL, 
precisamente sobre o recebimento da parcela que tem para receber. CLÁUDIA também comentou sobre a falta de dinheiro da 
IDEAL para pagamento de obrigações. MILTON pergunta se a SAMIRA não comentou sobre o cheque dele. CLÁUDIA disse que a 
SAMIRA nada falou...
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COMENTÁRIO:

6284293577 16/05/2013 15:53:23 16/05/2013 15:54:01

        0 00:00:38 6281180472 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON fala a MNI que está no centro médico. MNI diz que está no hospital. MILTON fala que está indo lá.

COMENTÁRIO:

6284293577 16/05/2013 15:55:59 16/05/2013 15:56:19

        0 00:00:20 6281180472 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON fala a MNI que não está vendo ela. Esta diz que está lá.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292864351 16/05/2013 17:53:43 16/05/2013 18:08:15

        0 00:14:32 6281131087 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON conversa com LUCAS sobre assunto pessoal. MILTON pergunta a LUCAS se a FERNANDA lhe contou que o homem o 
procurou hoje. LUCAS diz que ela mandou uma mensagem, que o homem deve estar desesperado. MILTON diz que ele foi lá na 
JMédica, que lhe pediu perdão, que disse para ele que quem perdoa é Deus, que ele não é seu amigo mais, que agora eles são 
rivais profissionalmente, que falou que quer que ele (VANDERLEI) pague todos os cheques, que ele insistiu em fazer parceria, 
que disse que não tinha mais nenhuma parceria com ele, que ele pediu perdão, que disse que arrependeu, que falou para ele que 
tinha confiado nele, que tudo estava em seu nome, que ele não deu oportunidade de MILTON ficar com a empresa,  que ele disse 
que um dia MILTON terá uma empresa, que disse para ele que iria pensar muito antes disso. MILTON salienta que VANDERLEI só 
foi lá porque no mínimo a coisa está feia para ele. LUCAS concorda e diz que ele f ica jogando a culpa nos funcionários, que ele 
falou que a culpa é de VANDERLEI, que é ele que f ica travando a previsão das entregas. MILTON comenta sobre o que 
conversou com VANDERLEI. Falam sobre as atitudes de VANDERLEI e sobre a queda de vendas do "DO".  LUCAS fala sobre os 
erros cometidos por VANDERLEI. LUCAS fala que o aluguel do galpão é de R$ 5.200,00. Conversam sobre o galpão se bom para 
empresa.  

COMENTÁRIO:

6284293577 17/05/2013 07:52:02 17/05/2013 07:53:34

        0 00:01:32 6285717665 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta HNI se a planilha do laboratório de Matrinchã está pronta, HNI diz ter passado para LUCAS mandar a 
FERNANDA fazer. MILTON questiona HNI porque este tinha falado que ele queria. HNI diz que  irá f icar com o LUCAS, porque ele 
f icou somente com três daquela cidade, que FERNANDA estava fazendo este trem ontem. MILTON pede para HNI perguntar ao 
LUCAS, porque meio-dia ele não estará na JMÉDICA, para ele ter uma noção dos preços, para ele copiar e colar na planilha. HNI 
pergunta se odontologia ele irá colocar preço. MILTON diz que odontologia é o VALTINHO.

COMENTÁRIO:

6284293577 17/05/2013 08:46:51 17/05/2013 08:50:54

        0 00:04:03 6285523171 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz a HNI que conversou com ele(não cita quem) e, e ele até passou uma lista, este ficou de passar o edital no dia de 
ontem, o que ainda não foi feito até o momento, MILTON diz ter falado, conversado, passado a planilha para ele, ele teria visto a 
planilha, que recebeu um anexo das planilhas de HNI, sendo que MILTON não tinha nem laboratório nem odontologia, as quais 
foram inclusas por MILTON, relata ainda que ele lhe teria dito que estava fazendo as correções do edital, e estaria enviando o 
mesmo. MILTON diz que verif icará sem email para verif icar se o edital foi enviado, caso não tenha sido enviado, irá correr atrás, 
pois o pregão ocorrerá na segunda-feira. HNI pergunta se MILTON tem spiriva, alenia e aerolin spray. MILTON diz ter e, pede para 
HNI enviar por email com especif icação e a quantidade que ele quer, que ele irá arrumar. HNI pergunta se dará para ajeitar hoje, 
MILTON diz que se passar rápido ele verif icará para HNI, este f ica de enviar e diz que ele tem uma consulta às 14h30m, portanto, 
ele deverá passar na empresa de MILTON após as 14h00m. MILTON diz para HNI ligar para MAURÍCIO e cobrar do mesmo o envio 
do edital por email.

COMENTÁRIO:

6292864351 17/05/2013 08:59:05 17/05/2013 09:03:24

        0 00:04:19 6233801355 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FAUSTO de Araguapaz diz que o pessoal da vigilância sanitária esteve lá, e pergunta se MILTON viu um email que ele enviou 
com instrumentos cirúrgicos, MILTON cita os nomes; Ma(ininteligível), ralo médio? Porta-agulha, esterômetro, vela para dilatar colo 
para curetagem e eletrocautério, e informa estar faltando somente o preço do eletrocautério, irá encaminhar hoje, FAUSTO diz 
que o centro cirúrgico não foi liberado devido a falta destes instrumentos. MILTON diz que irá passar hoje para FAUSTO definir, 
com relação aos medicamentos, enviado anteriormente, no qual ele pediu para multiplicar por três para f ins de duração de um 
trimestre está pronto, pode mandar buscar. FAUSTO diz que irá mandar buscar. MILTON diz ao mesmo que CLÉZIA lhe telefonou 
solicitando o valor do eletrocautério, diz ter informado á mesma que o valor seria informado ao FAUSTO para este liberar, não 
adiantar ele ligar, o FAUSTO terá que liberar.

23/09/2013 11:52:16 294



MILTON MACHADO MAIA

COMENTÁRIO:

6284293577 17/05/2013 09:17:29 17/05/2013 09:18:53

        0 00:01:24 6285523171 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta MILTON se o aerolin é aerosol. MILTON confirma e diz que irá mandar por email, MILTON pergunta HNI se este ligou 
para o homem, porque não recebeu o edital até o presente momento, e o trem é segunda-feira. HNI diz que não, que irá ligar para 
ele(MAURÍCIO), e pergunta se MILTON não pegou o edital, ele é quem tem que passar. MILTON diz que não pegou, é 
ele(MAURÍCIO) que faz o edital e vê qual documento irá ser solicitado. 

COMENTÁRIO:

6284293577 17/05/2013 09:28:43 17/05/2013 09:29:35

        0 00:00:52 6285717322 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MAURÍCIO pede ao MILTON que ligue para ele daqui uns cinco minutinhos, pois está saindo de uma reunião. MILTON salienta que 
o está esperando, pois não recebeu o e-mail - cópia de um EDITAL. MAURÍCIO responde que encaminhou hoje cedo e indaga se 
o MILTON atualizou sua caixa de mensagens. MILTON responde que sim. MAURÍCIO f ica de olhar se mandou errado e promete 
ligar daqui mais um pouco.

COMENTÁRIO:

6284293577 17/05/2013 09:39:36 17/05/2013 09:40:25

        0 00:00:49 6284533000 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta ao MILTON se este vai para CORUMBAÍBA. MILTON responde que vai para ARAGUARI. HNI indaga sobre aquelas 
notinhas, se já estão prontinhas, pois fará o cheque na segunda-feira cedinho para acerto. MILTON esclarece que sim, tudo 
pronto e pede que HNI passe lá. HNI conclue falando que irá ao encontro de MILTON.

COMENTÁRIO:

6284293577 17/05/2013 10:15:51 17/05/2013 10:18:31

        0 00:02:40 6285523171 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON informa a HNI que o MAURÍCIO ligou dizendo que ligaria dentro de dez minutos e já são onze horas e nada dele ligar. HNI 
salienta que MAURÍCIO falou que encaminhou. MILTON fala que recebeu a mensagem de HNI e não recebeu o de MILTON. 
MILTON pergunta como faz com o MAURÍCIO, pois necessita do EDITAL para providenciar os documentos, evitando correria de 
última hora. HNI disse que ligará para outro e ele falará com MAURÍCIO. HNI tem interesse num medicamento que MILTON não tem 
hoje, contudo os demais solicitados já estão prontos. 

COMENTÁRIO:

6284293577 17/05/2013 10:21:28 17/05/2013 10:22:53

        0 00:01:25 6285717665 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DÓ pede uma ajuda de MILTON sobre um pedido de CORUMBAÍBA - ODONTOLOGIA (compressa de gás). DÓ parece entender 
que o preço é alto: R$ 106,00. "MILTON orienta mandar no vale, sem preço"...

COMENTÁRIO:

6285022798 17/05/2013 10:21:31 17/05/2013 10:21:43

        0 00:00:12 93475567 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MURILO informa ao MILTON que está chegando...

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284293577 17/05/2013 10:23:06 17/05/2013 10:24:09

        0 00:01:03 6285717665 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON orienta ao DÓ que mande o material de CORUMBAÍBA no vale, sem preço, pois depois do pregão vê. MILTON pergunta 
sobre a planilha de MATRINCHÃ. DÓ responde que o LUCAS vai encaminhar daqui um pouco. DÓ indaga se MILTON passou o 
EDITAL para a FERNANDA. MILTON esclarece que o homem (MAURÍCIO) não passou até agora... 

COMENTÁRIO:

6285022798 17/05/2013 10:26:51 17/05/2013 10:27:01

        0 00:00:10 6293475567 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MURILO avisa ao MILTON que está na porta. MILTON responde que está saindo ao seu encontro.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284293577 17/05/2013 10:42:41 17/05/2013 10:45:46

        0 00:03:05 6286050855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JÚNIOR ( NELSON FIDELIS DINIZ JÚNIOR) pergunta ao MILTON quem foi que mandou levar medicamentos para A CASA DE APOIO 
de URUANÃ. MILTON responde que não foi, pois ninguém lhe pediu nem a SIRLENE e vai ao encontro da resposta. MILTON 
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pergunta à CLÁUDIA e está esclarece que foi a CÁSSIA. JÚNIOR pede que entregue mais, pois fica muito gente na Casa de 
Apóio e pode sumir. 

COMENTÁRIO:

6284293577 17/05/2013 10:53:36 17/05/2013 10:54:44

        0 00:01:08 6285523171 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta a HNI se este conseguiu falar com o MAURÍCIO. HNI responde que não (chama até cair), mas que posicionou o 
DANIEL sobre a situação. DANIEL teria dito que a coisa tem que dar certo. HNI se compromete a tentar encontrar o telefone do 
escritório de MAURÍCIO para cobrar o EDITAL. 

COMENTÁRIO:

6284293577 17/05/2013 10:55:24 17/05/2013 10:56:47

        0 00:01:23 6285523171 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON avisa a HNI que o MAURÍCIO acabou de repassar o EDITAL - há menos de um minuto. MILTON reclama que tem que fazer 
um monte coisa agora. MILTON salienta que tem um compromisso com um PREFEITO DE MINAS, às 18h...

COMENTÁRIO:

6284293577 17/05/2013 11:04:42 17/05/2013 11:06:56

        0 00:02:14 6499442219 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI pergunta ao MILTON se irá material para o Hospital de INDIARA. MILTON orienta a MNI a conversar com o ILMER para que 
este mande buscar, pois  a mercadoria é sem nota: é um vale. MNI esclarece que precisa com urgência de reagentes para o 
aparelho de raio-X. MNI comenta que o dela será pego pelo rapaz da ambulância que está em Goiânia. O do laboratório eles 
buscam depois. MNI busca informações outras com o MILTON sobre alguns materiais pendentes de entrega...

COMENTÁRIO:

6285022798 17/05/2013 12:06:00 17/05/2013 12:06:09

        0 00:00:09 6293475567 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI avisa ao MILTON que está na porta. 

COMENTÁRIO:

6284293577 17/05/2013 12:37:19 17/05/2013 12:38:44

        0 00:01:25 6292418855 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON cobra de EDILBERTO, dizendo que este saiu para o almoço deixando-o na chapada. EDILBERTO responde que está 
arrumando, vendo o que vai fazer. Do mês de março eu vou resolver, assevera EDILBERTO. MILTON pergunta por abril, pois 
estão em maio. EDILBERTO reclama que não tem dinheiro...

COMENTÁRIO:

6292864351 17/05/2013 15:57:32 17/05/2013 15:59:35

        0 00:02:03 6233486952 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DIRCINHA pergunta a MILTON o que ele fará em relação à insulina, porque um paciente procurou pela substância e DIRCINHA 
informou que ainda não tinha chegado; diz que o paciente foi à Promotoria apresentar a notícia. MILTON diz que a insulina foi 
enviada à casa de apoio, que "aquele trem lá deu uma dor de cabeça... porque o prejuízo vai ser de quem?". DIRCINHA fala que 
pediu para buscar a insulina na casa de apoio, mas que demorou a ser entregue, que a Secretária de Saúde conferiu e a 
substância já não estava mais em condições de uso. MILTON diz para providenciar para buscar a insulina na JMédica na 
segunda-feira, porque se tiver algum problema e a entrega demorar novamente, ele (MILTON) não se responsabilizará. DIRCINHA 
diz que remeterá as insulinas (sem condições de uso) para MILTON. 

COMENTÁRIO:

6284293577 17/05/2013 16:03:56 17/05/2013 16:06:55

        0 00:02:59 6285385440 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON conversa com CLÁUDIA sobre insulina de Mozarlândia ("que deu problema"). CLÁUDIA fala que JACIARA disse que não 
fará a troca da insulina, porque DIRCINHA solicitou para entregar em um lugar e demoraram a buscar. MILTON fala para CLÁUDIA 
fazer a troca da substância, mas não comentar com JACIARA. CLÁUDIA diz que a insulina está em falta e que, provavelmente, 
não terá na segunda-feira para fornecer.  

COMENTÁRIO:

6284293577 17/05/2013 18:08:47 17/05/2013 18:10:12

        0 00:01:25 6281131087 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta a MILTON o horário de saída na segunda-feira. MILTON fala para HNI passar na JMédica por volta das 10 horas, 
que lá é 2 horas. HNI acha que já enviou a proposta no e-mail de MILTON. Este pergunta se HNI colocou 5 em cima daquele lá. HNI 
diz que sim. MILTON pergunta se cotou laboratório. HNI confirma.
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COMENTÁRIO:

6284293577 20/05/2013 08:01:52 20/05/2013 08:02:54

        0 00:01:02 6299941394 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ÉBER pergunta se MILTON está em Goiânia. MILTON confirma. ÉBER diz que precisa conversar com MILTON. Este diz que hoje 
depois do almoço tem que dar um pulo no interior, que amanhã cedo pode dar um pulo lá para conversar com ÉBER. Ligação cai.

COMENTÁRIO:

6284293577 20/05/2013 09:25:56 20/05/2013 09:26:34

        0 00:00:38 6281131087 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI pergunta se MILTON está na JMédica. Este confirma. HNI fala que já está indo para lá. MILTON fala que vai no carro da 
empresa, que a gasolina é por conta do VANDERLEI.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284293577 20/05/2013 09:28:59 20/05/2013 09:29:32

        0 00:00:33 6284120015 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON fala que está esperando HNI. Este diz que vai lá com MILTON. Este fala para HNI levar algo gravado no pendrive, que vão 
em um único carro, que vão sair 10 horas.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292864351 20/05/2013 09:45:15 20/05/2013 09:46:29

        0 00:01:14 6434961266 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta se MILTON já está viajando. Este diz que não. HNI fala para MILTON fazer a fatura de R$ 25.000,00, que é para 
colocar R$ 3.900,00 da farmácia básica e o restante para o fundo, que é dos medicamentos e do material. HNI pede para MILTON 
acrescentar mais um medicamento. MILTON diz que vai mandar no e-mail de HNI.

COMENTÁRIO:

6292864351 20/05/2013 09:56:51 20/05/2013 09:57:18

        0 00:00:27 6484130015 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI pergunta a MILTON se é para ele levar a dele para lhe dar cobertura. MILTON diz que não precisa, que é para levar só a dele 
mesmo. HNI diz que está indo.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284293577 20/05/2013 10:49:31 20/05/2013 10:54:44

        0 00:05:13 6285523171 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON conversa com HNI sobre este preparar um almoço para eles e comenta que já está saindo de Goiânia, que vai chegar lá 
por volta de 1 hora. Falam sobre MILTON almoçar em Itauçu. Conversam sobre o estado de conservação da rodovia e sobre o 
local onde MILTON está indo ser 54 km de Itapirapuã. HNI explica onde f ica o trevo. MILTON pergunta se HNI lembra de uma 
notinha da Única Dental, de 4 mil e poucos reais. HNI diz que ligou para a menina agora, que acabou de pegar o número da conta, 
que ela f icou de olhar, que aquela nota estava perdida, que já está empenhada, que vai pagar hoje. MILTON fala para HNI lhe 
mostrar o recibo, pois o cara está enchendo o saco. 

COMENTÁRIO:

6292864351 20/05/2013 11:45:21 20/05/2013 11:46:18

        0 00:00:57 6292211917 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI fala a MILTON que Carmo do Rio Verde está pedindo seringa de 10 ml com agulha. MILTON fala que é para enviar a "SR" com 
agulha.

COMENTÁRIO:

6284293577 20/05/2013 13:29:11 20/05/2013 13:29:57

        0 00:00:46 6285523171 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON avisa ao RUBEM que está chegando em ITAPIRAPUÃ e solicita que este faça um pedido ao MAURÍCIO para que enrole 
um pouquinho o início da licitação de MATRINCHÃ (14h). A justificativa é de que MILTON foi parado no caminho...

COMENTÁRIO:

6284293577 20/05/2013 13:39:40 20/05/2013 13:41:42

        0 00:02:02 6285523171 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON confirma com HNI se para entrar para MATRINCHÃ passa por ITAPIRAPUÃ. MILTON passou direto, não virou no lugar 
devido. HNI repassa as coordenadas. MILTON pergunta se o HNI falou com o MAURÍCIO na PREFEITURA de MATRINCHÃ (atraso 
de MILTON). 
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COMENTÁRIO:

6284293577 20/05/2013 14:22:16 20/05/2013 14:22:41

        0 00:00:25 6285523171 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON convida HNI (que está no HOSPITAL) a ir à PREFEITURA DE MATRINCHÃ ao seu encontro. MILTON salienta ao HNI que 
necessitam resolver um trem agorinha.

COMENTÁRIO:

6284293577 20/05/2013 14:27:57 20/05/2013 14:28:21

        0 00:00:24 6285523171 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI de MATRINCHÃ informa ao MILTON que está quase chegando à PREFEITURA.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284293577 20/05/2013 14:56:13 20/05/2013 14:56:33

        0 00:00:20 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CHAMADA DUPLICADA

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO confirma com MILTON um pedido/envelope que está com o ALEXANDRE, se é para LUZIÂNIA. MILTON responde que 
sim...

COMENTÁRIO:

6284293577 20/05/2013 15:42:41 20/05/2013 15:45:08

        0 00:02:27 6285717665 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DÓ pergunta ao MILTON se já está rodando o PREGÃO DE MATRINCHÃ. MILTON esclarece que chegou lá às 14h30min e horário 
de início era 14h. O pessoal da "ALMÉDICA" já tinha sido dispensado. O pregão foi cancelado... MILTON vai ao HOSPITAL 
adiantar um pagamento do WALTINHO e depois retorna para Goiânia...

COMENTÁRIO:

6284293577 20/05/2013 16:25:31 20/05/2013 16:26:02

        0 00:00:31 6285523171 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta a HNI pelo paradeiro deste. HNI responde que está no hospital (MATRINCHÃ).

COMENTÁRIO:

6292864351 20/05/2013 16:33:50 20/05/2013 16:36:08

        0 00:02:18 6292211917 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: SINOMAR (JMÉDICA) tira dúvidas com o MILTON sobre as insulinas de MOZARLÂNDIA a serem trocadas. MILTON explica que é 
para a JACIARA comprar as insulinas e que depois ele fatura. As insulinas a serem trocadas chegaram no destino - via Casa de 
Apoio - fora da temperatura de conservação necessária...

COMENTÁRIO:

6284293577 20/05/2013 16:41:29 20/05/2013 16:42:35

        0 00:01:06 6285523171 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pede que HNI providencie para que ele converse com o MAURÍCIO. MILTON pede ao HNI que fale com o MAURÍCIO no 
sentido de prorrogar a abertura dos envelopes da quarta-feira às 8h. HNI solicita que MILTON avise ao FAUSTINHO que o 
negócio está na conta. 

COMENTÁRIO:

6284293577 21/05/2013 08:42:22 21/05/2013 08:43:45

        0 00:01:23 6499577747 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: WILMER comunica MILTON que a KATE está enviado uma requisição da parte da odontologia. MILTON diz ter entendido. WILMER 
pede para MILTON organizar com certa urgência, depois retornar a ligação para ele mandar buscar. WILMER diz que é pouca 
coisa, porque está em falta. MILTON diz que tem uns trem daquele outro que o cara foi buscar e não coube. WILMER pergunta o 
quê. MILTON diz ser do outro pedido. WILMER pergunta se é o que ele mandou aquele dia. MILTON confirma e diz que não coube 
tudo, f icaram algumas caixas, é para ele mandar buscar. WILMER pergunta se hoje a parte odontológica f icará pronta. MILTON 
responde positivamente, e diz que amanhã de manhã poderá mandar buscar para não correr risco. WILMER pergunta onde 
pegar. MILTON informa que é na JMÉDICA. MILTON diz que irá pedir VALTINHO para deixar todo o material na JMÉDICA.

COMENTÁRIO:

6284293577 21/05/2013 08:49:55 21/05/2013 08:51:30

        0 00:01:35 6285717665 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta DOMINGOS se o VANDERLEI chegou a comentar com os meninos da BIOGEN aquele negócio de Corumbaíba. 
DOMINGOS diz não saber, ele teria lhe pergunta se sabia que iria cancelar, DOMINGOS respondeu-o afirmativamente, diz ter 
comentado com ele que o cara estava querendo entrar lá pela BIOGEN, e perguntou se ele estava sabendo de alguma. 
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VANDERLEI teria respondido que não sabia de nada. MILTON diz recebeu uma ligação dele, e este teria dito que tinha ligado para 
o CLEUSMAIR, MILTON diz não saber o que deu, e ainda teria falado com o dono da BIOGEN, e retornará a ligação novamente, 
DOMINGO diz não saber. MILTON diz que irá ligar novamente para ele. 

COMENTÁRIO:

6232772292 21/05/2013 08:52:54 21/05/2013 08:53:48

        0 00:00:54 6239201606 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ÉRICO da IDEAL HOSPITALAR diz que irá transferir o pagamento para a conta de CLÁUDIA, e que SAMIRA lhe teria informado 
que ela gostaria que fosse transferido para outra conta. CLÁUDIA diz que pode ser naquela mesma. ÉRICO pergunta se tem 
problema do GILMAR levar na hora do almoço para ela assinar, ou para a (nome ininteligível). CLÁUDIA diz não ter problema. 

COMENTÁRIO:

6284293577 21/05/2013 09:31:59 21/05/2013 09:32:57

        0 00:00:58 6299941394 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EBER? pergunta MILTON se tem como ele ir ao seu encontro. MILTON diz estar em Matrinchã enrolado, foi para lá no dia de ontem 
e ainda não acabou, hoje termina até à hora do almoço, depois retornará a ligação.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6299179668 21/05/2013 10:38:54 21/05/2013 10:40:45

        0 00:01:51 99227474 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pede para MARIA JOSÉ mandar um motorista passar lá e pegar as insulinas. MARIA JOSÉ pergunta se as insulinas da 
assistência social, MILTON confirma. MARIA JOSÉ diz que irá conversar com a menina lá, pois a insulina é dele, ele pediu para 
ajudá-la, irá ligar para mesma para esta providenciar um motorista ir buscar, pois na data de ontem foi um motorista buscar, mais 
estava em falta. MILTON diz ter conseguido e está pronto. MARIA JOSÉ pergunta MILTON se este lembra dos medicamentos 
enviado à mesma com prazo de validade próximo para ser distribuído, caso não conseguisse poderia devolver. MILTON diz 
saber. MARIA JOSÉ diz ter sobrado uma caixa, ela irá devolver a medicação para ele trocar. MILTON pergunta a data do 
vencimento. MARIA JOSÉ diz que vencem este mês e não conseguiu distribuir. 

COMENTÁRIO:

6284293577 21/05/2013 11:51:57 21/05/2013 11:52:23

        0 00:00:26 6284054872 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON questiona se TOMAZ recebeu e-mail com listas (de Araguapaz). TOMAZ diz que verá e lhe retorna. 

COMENTÁRIO:

6284293577 21/05/2013 12:24:12 21/05/2013 12:25:30

        0 00:01:18 6285589212 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON lembra VANDERLEI da quantia que recebeu da Prefeitura de Aragarças e lhe cobra pagamento (proporcional) e licença 
maternidade de CLÁUDIA. VANDERLEI diz que providenciará os pagamentos.  

COMENTÁRIO:

6284293577 21/05/2013 13:37:09 21/05/2013 13:51:12

        0 00:14:03 6285668749 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MIRELA (Farmacêutica em Carmo do Rio Verde) diz a MILTON que não foram entregues medicamentos controlados. MILTON diz 
que não os enviou porque precisa de nota, que "se f izer isso aí... é problemaço". MIRELA diz que precisa dos valores corretos 
para fazer lançamento. MILTON sugere MIRELA lançar valor simbólico e alterar posteriormente. MIRELA não concorda. MILTON 
diz que está em licitação em Matrinchã; repassa para MIRELA valores de comprimidos. 

COMENTÁRIO:

6292864351 21/05/2013 14:28:24 21/05/2013 14:29:41

        0 00:01:17 6291799796 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta a MILTON sobre mussarela. MILTON diz que em uma hora e meia lhe entrega o queijo (que será revendido em 
açougue). HNI pergunta se MILTON levará também o disquete. MILTON confirma. 

COMENTÁRIO:

6285022798 21/05/2013 14:56:50 21/05/2013 14:57:53

        0 00:01:03 6692048008 REEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta a ARTHUR o número de telefone da "JOELSA?". ARTHUR lhe repassa: 92136465.

COMENTÁRIO:

6284293577 21/05/2013 15:30:40 21/05/2013 15:33:17

        0 00:02:37 6233441185 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: JÚNIOR diz que MILTON está "enrolando" com o pregão. MILTON questiona se PAULO estará "na Prefeitura?". JÚNIOR diz que, 

para falar pessoalmente com PAULO, é necessário agendar; diz que os representantes de outros laboratórios irão ao Ministério 
Público, pois "tão ligando, pressionando atrás desses trem aqui direto". MILTON fala que não teria como tais representantes 
procurarem (pelo edital), pois não houve publicação. JÚNIOR diz que "o emergencial já venceu", fala que Ex-Secretário de Saúde 
está "f iscalizando" para ajudar a empresa "Recmed?". MILTON diz algo sobre marcar com advogado. JÚNIOR repassa telefone 
de PAULO (9973-1218) e sugere ao MILTON conversar com ele. 

COMENTÁRIO:

6284293577 21/05/2013 15:44:02 21/05/2013 15:48:01

        0 00:03:59 6285717665 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON repassa para HNI (DÓ?) relação de 12 mil comprimidos entre três tipos de medicamentos controlados (para "Indiara?"). 
HNI (DÓ?) questiona se é para faturá-los. MILTON diz que não tem feito o faturamento para "não correr o risco" de ter que 
cancelar a nota, "mas como é controlado... faturar no valor abaixo, cancelar depois no sistema só pro cê dar saída", referente ao 
medicamento controlado diz: "faturo e cancelo, pra não gerar f inanceiro", "que essa nota, quando for lá, tem que dar saída num 
sistema porque aí num tem perigo". HNI (DÓ) pergunta se MILTON tem o medicamento "neltrofer?". MILTON questiona se HNI 
(DÓ?) separou o plástico para ele. HNI (DÓ) diz que está em seu carro. HNI (DÓ?) e MILTON combinam de se encontrar na casa 
deste. 

COMENTÁRIO:

6284293577 21/05/2013 16:28:09 21/05/2013 16:29:23

        0 00:01:14 6286050855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JÚNIOR ( NELSON FIDELIS DINIZ JÚNIOR ) de URUANA) diz a CLÁUDIA que agendou reunião (com MILTON e Advogado) para 
terça-feira, às 08h00.

COMENTÁRIO:

6232772292 21/05/2013 17:03:47 21/05/2013 17:04:14

        0 00:00:27 6230933410 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON cobra entrega de DOMINGOS. DOMINGOS diz que em dez minutos entregará.

COMENTÁRIO:

6284293577 21/05/2013 18:35:42 21/05/2013 18:39:07

        0 00:03:25 6286050855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JÚNIOR (NELSON FIDELIZ DINIZ JUNIOR)  pergunta a MILTON se ele conseguiu aquele negócio da ritalina. MILTON diz que não 
conseguiu nada, que é para JÚNIOR procurar nas farmácias. JÚNIOR fala que tem que achar. MILTON fala para JÚNIOR ir perante 
o Ministério Público, perante o promotor. JÚNIOR diz que não é para ele, é para um amigo, o PAULO. MILTON  fala que não tem em 
lugar nenhum. JÚNIOR pergunta se não tem outro para substituir. MILTON diz que não tem genérico e nem similar, que a 
substância está em falta no mercado. Falam sobre assunto pessoal.  

COMENTÁRIO:

6284293577 21/05/2013 18:50:36 21/05/2013 18:51:37

        0 00:01:01 6285363130 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz a MILTON que vai a Água Boa, que na quinta resolve aquele negócio deles. MILTON diz que tentou falar com HNI hoje, que 
o pessoal de Indiara está pedindo "lidospesin?, que HNI tem que mandar no vale até sair o contrato lá. HNI pergunta quanto que 
MILTON precisa. MILTON fala que é 30 caixas com vaso. HNI pergunta se pode mandar. MILTON indaga se o JOEL estará amanhã 
lá na Única. HNI confirma, que é para HNI avisá-lo que MILTON vai ligar para ele e passar mais alguns itens, que é para ele 
arrumar o mais rápido possível, que a ambulância vai passar lá. HNI diz que na quinta liga para MILTON. 

COMENTÁRIO:

6284293577 22/05/2013 08:17:25 22/05/2013 08:18:46

        0 00:01:21 6285884798 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta MILTON se este está na JMÉDICA, MILTON responde que está chegando, HNI solicita ao mesmo para que passe no 
hotel em que está hospedado nas proximidades da JMÉDICA para pegar um negócio da carta convite que ele lhe tinha para 
passar. MILTON solicita ao mesmo para ir à JMÉDICA pois o receberá em uma sala reservada para combinarem a maneira que ele 
irá querer que seja conduzido, ou seja, explica da maneira que ele quer para f icar mais fácil. HNI diz precisar fechar esse 
negócio até segunda-feira. Combinam encontrarem na JMÉDICA.

COMENTÁRIO:

6284293577 22/05/2013 08:21:12 22/05/2013 08:21:50

        0 00:00:38 6284054872 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON e TOMAZ agendam encontro na JMÉDICA dentro de alguns minutos.

TRANSCRIÇÃO:
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COMENTÁRIO:

6284293577 22/05/2013 08:31:46 22/05/2013 08:32:04

        0 00:00:18 6296887920 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LUCAS cobra algo de MILTON, este informa que ontem estava reunido com o prefeito, e este o fez esperar. Chamada encerrada.

COMENTÁRIO:

6284293577 22/05/2013 08:32:23 22/05/2013 08:33:43

        0 00:01:20 6296887920 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz à LUCAS que TOMAZ está indo para a JMÉDICA, e solicita ao mesmo para dizer ao TOMAZ para levar o contrato que 
ele assina e leva de volta para LUCAS. MILTON pergunta-o se ele viu o outro assunto com MARIANA. LUCAS responde que não, 
e, que seria bom que ele fosse lá assinar, porque aí conversava com ela. MILTON diz que TOMAZ está indo ao seu encontro, 
qualquer coisa ele leva em um pendrive, LUCAS concorda, MILTON que acrescenta que já f icaria pronto, senão, não dará tempo, 
pois é para segunda-feira. LUCAS pergunta se é de Mozarlândia. MILTON responde afirmativamente. MILTON solicita a LUCAS 
que olhe para ele, e lhe dê uma resposta. LUCAS fica de verif icar.

COMENTÁRIO:

6232772292 22/05/2013 08:36:32 22/05/2013 08:41:11

        0 00:04:39 6499114575 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HELENA e CLÁUDIA dialogam sobre assuntos pessoais, posteriormente HELENA diz ter ligado e conversado com FABRÍCIO na 
data de ontem, mais eles estariam dormindo. CLÁUDIA diz que ele tinha lhe falado, e, pergunta se é remédio. HELENA diz que sim, 
está sem remédio, e a pergunta se eles não estarão indo para Corumbaíba neste f inal de semana. CLÁUDIA responde que irá 
amanhã. HELENA pede para CLÁUDIA levar para ela, esta pergunta o que ela quer. HELENA diz querer 01 caixa de dorf lex; uma 
caixa de dipirona; 01 caixa de diclofenaco; 01 caixa de polaramine de 2 ou 6 ml, porque o remédio de alergia do ITAMAR? acabou 
e, 1 ou 2 nimisulida xarope. HELENA diz que a nimisulida é para sua f ilha. CLAÚDIA sugere deixar os medicamentos na MÁRCIA, 
HELENA diz que pegará os medicamentos com MÁRCIA. HELENA pergunta o valor que ficará os medicamentos, CLAÚDIA diz não 
saber.

COMENTÁRIO:

6285022798 22/05/2013 08:41:46 22/05/2013 08:43:54

        0 00:02:08 91871887 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz a JOEL? que conversou com VALTINHO no dia de ontem, queria passar um pedido para ele, mais ele estava indo 
para Água Boa, MILTON pede ao mesmo para que anote o pedido e envie para o mesmo. JOEL pergunta se é coisa à toa, ou ele 
quer enviar por email. MILTON diz ser pouca coisa, e, é para Indiara, acha que irá fazer um vale, pois ainda não está podendo 
faturar, eles estão precisando lá, não podem ficar sem.  MILTON cita os itens: 30 caixas de anestésico lidostesim com; 03 
unidades de posicionador de raio-x. JOEL pergunta se é para adulto, MILTON não sabe responder. JOEL diz que verificará o que 
foi licitado, MILTON diz que se não tiver, é para ele verificar o mais usado e manda; e   04 feroplac? . MILTON diz que esses itens 
acabaram, disse aos mesmos que f izessem o pedido que ele enviaria. JOEL pergunta se MILTON está enviando material para 
Indiara, MILTON responde que sim, eles irão buscar na JMÉDICA. JOEL diz que enviará o pedido no período matutino.

COMENTÁRIO:

6284293577 22/05/2013 09:25:19 22/05/2013 09:25:44

        0 00:00:25 6284054872 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: TOMAZ pergunta se MILTON está lá ainda, e diz que está descendo, MILTON diz estar esperando-o.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284293577 22/05/2013 10:19:56 22/05/2013 10:20:32

        0 00:00:36 6299679223 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: Canal EM OFF: Edilberto diz agora a prefeitura vai ter que pagar; Tomaz diz cuidado com o que você fala no telefone; Milton diz 
Não; Milton diz o Bravo ele atender, reunião de mais.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284293577 22/05/2013 10:20:41 22/05/2013 10:21:21

        0 00:00:40 6299679223 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DIÁLOGO OFF LINE: MILTON diz a EDILBERTO que ele(não cita quem) fez tudo, é só remédio dando cobertura. EDILBERTO 
pergunta se ele fez as duas. EDILBERTO diz  é uma estimativa, cê sabe bem que, só que os cara lá não fez nada, não tinha 
falado hoje para tirar dúvida, falei assim: oh! leva o TOMAZ para lá que ele vai organizar, aí fica aí nesse negócio, agora 
assim(ininteligível) total. TOMAZ diz algo(ininteligível) é o cão. MILTON pergunta qual que ele fala, abastece. TOMAZ responde 
algo(ininteligível  MILTON diz que é o jeito que ele lhe falou aí. TOMAZ diz que o JÚLIO? é maluco. EDILBERTO pergunta se o 
FRANCIS ligou para ele. TOMAZ responde que nem ele. EDILBERTO diz algo ininteligível. 
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MILTON MACHADO MAIA

COMENTÁRIO:

6284293577 22/05/2013 10:21:40 22/05/2013 10:22:21

        0 00:00:41 6299679223 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DIÁLOGO OFF LINE: MILTON diz que dá sessenta e cinco mil? é o PABLO teria lhe falado que não tinha jeito de pagar porque não 
pode empenhar, não tem como., que não poderia fazer isso. MILTON teria falado a ele que iria ligar para o TOMAZ para este 
resolver, porque ele está lá dando assessoria. TOMAZ diz que chega lá, não tem nada. EDILBERTO pergunta, e o(ininteligível) 
como é que eles irão fazer. MILTON pede misericórdia e diz ter que ir em Mozarlândia

COMENTÁRIO:

6284293577 22/05/2013 10:22:56 22/05/2013 10:23:32

        0 00:00:36 6299679223 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DIÁLOGO OFF LINE: TOMAZ diz o cara ia peitar lá. EDILBERTO diz estava processando, mais é o seguinte.  TOMAZ diz a MILTON 
que tem ligar no f ixo da prefeitura, pergunta-o se ele tem o f ixo da prefeitura, é para ligar no f ixo da prefeitura. MILTON diz que é 
bravo, nessa altura do campeonato. TOMAZ informa o número 623348-(ininteligível).  

COMENTÁRIO:

6299179668 22/05/2013 10:24:54 22/05/2013 10:25:26

        0 00:00:32 99679223 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: ÁUDIO OFF LINE: TOMAZ diz(ininteligível) tem um avião aqui. 
28s - HNI diz que retornará ligação para MILTON.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284293577 22/05/2013 10:38:26 22/05/2013 10:39:01

        0 00:00:35 6299941394 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ÁUDIO OFF LINE: TOMAZ pergunta alguém se DANIELE lhe passou dois recibos. MILTON diz para fazer assim, tem que imprimir. 
TOMAZ diz para EDILBERTO que tem dois meses desse tipo. EDILBERTO diz que ele tem que ver isso aí para o TOMAZ. 

 18s - MILTON pergunta HNI se ele está tranquilo agora. HNI pergunta quanto tempo para estar lá. MILTON responde que em vinte 
minutos estará lá. HNI diz para MILTON ir ao encontro dele. MILTON diz estar chegando lá.

COMENTÁRIO:

6284293577 22/05/2013 10:45:38 22/05/2013 10:46:39

        0 00:01:01 6181861255 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RAFAEL DE LUZIÂNIA pergunta ao MILTON se este está em algum PREGÃO nas imediações de LUZIÂNIA, pois quer conversar 
com ele. MILTON responde que não e que está de saída para MOZARLÂNDIA. RAFAEL pede ao MILTON que passe por lá no dia 
seguinte e o procure, podendo procurar também o ELISEU. MILTON pergunta se é coisa boa. RAFAEL disse que sim...

COMENTÁRIO:

6285022798 22/05/2013 11:20:50 22/05/2013 11:27:40

        0 00:06:50 6299227474 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pede um favor à MARIA JOSÉ no sentido de conversar com o SALMO, pois até hoje ninguém lhe passou o EDITAL, ou 
seja, o rapaz que f icou no lugar do VILDENAN. Primeiro MILTON tentou falar com o JOÃOZINHO, mas este está numa reunião e 
não pode atender. MARIA JOSÉ tinha a informação de que o EDITAL já tinha sido encaminhado. MILTON reclama que não 
consegue falar com o SALMO. MILTON pede que MARIA JOSÉ providencie o encaminhamento do EDITAL e que os nomes das 
empresas que pegaram o EDITAL também sejam informados. MILTON pede que tudo seja remetido para o e-mail: 
miltonjmedica@hotmail.com. MILTON ficou de pedir a pessoa pertinente para encaminhar para MILTON. MILTON quer saber 
quantas empresas estarão participando, pois não pode deixar essas empresas ganharem. TOMAZ teria encaminhado a 
informação da mudança da licitação de MOZARLÃNDIA e esclarece que o advogado reclamou das atitudes do VILDENAN e que 
pensa deixar a assessoria jurídica do município. O processo licitatório deverá acontecer no próxima segunda. MILTON entende 
que o procedimento pode virar uma briga feia com preços abaixo de custo e depois o caminho é f icar fazendo compensações. 
MILTON salienta que as empresas não deixarão que MILTON participe sem os documentos necessários (indicados no EDITAL). 
MILTON sugere a prorrogação do processo, contudo MARIA JOSÉ assevera que não pode, porque está precisando de 
medicamentos. 

COMENTÁRIO:

6284293577 22/05/2013 11:34:39 22/05/2013 11:35:34

        0 00:00:55 6299227474 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARIA JOSÉ diz a MILTON que acabou de falar com o SALMO, que este pediu para ligar para ele. MARIA JOSÉ passa o celular 
de SALMO: 9624-4134. MILTON diz que também acabou de falar com o JOÃOZINHO, que este está dando um pulo lá na empresa, 
que vai explicar umas coisas para ele para não ter perigo. MARIA JOSÉ fala para MILTON conversar com o SALMO. 
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MILTON MACHADO MAIA

COMENTÁRIO:

6284293577 22/05/2013 11:41:29 22/05/2013 11:43:01

        0 00:01:32 6299227474 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON fala para MARIA JOSÉ que ligou para ele (SALMO?) que só chama e não atende. MARIA JOSÉ diz que acabou de falar 
com ele e ele tinha falado que iria atender MILTON. MARIA JOSÉ confirma o número do telefone:  9624-4134. MARIA JOSÉ diz 
que vai ligar de novo para ele. MILTON diz que vai falar com o JOÃOZINHO. 

COMENTÁRIO:

6284293577 22/05/2013 11:45:44 22/05/2013 11:47:53

        0 00:02:09 6284141351 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ZÉ RODRIGUES pergunta pelo preço do ciclo 21. MILTON diz que se não engana R$ 3,90 e R$ 4,20 com 63. ZÉ RODRIGUES diz 
que tem um chegado que está querendo, que vai ver com ele e retorna para MILTON. MILTON pergunta se ZÉ RODRIGUES emitia 
nota, que ele é representante. ZÉ REODRIGUES diz que até hoje tem a sua firma, mas que vai dar baixa nela agora. MILTON 
pergunta quantos por cento ele cobra se ele precisar de uma notinha. ZÉ RODRIGUES diz que não sabe, que sua f irma está 
desativada há 5 anos, que está por fora de quanto estão cobrando. MILTON diz que um pessoal está cobrando um trem desse aí, 
para ele emitir e receber lá, que eles quer que eu abra uma empresa, que não está querendo, que eles só pagam depois que 
MILTON mandar a notinha para eles. ZÉ RODRIGUES fala para MILTON ver com alguém que já tem empresa para ele entrar de 
sócio. MILTON pergunta se na época ZÉ RODRIGUES lembra quantos por cento que era. ZÉ RODRIGUES acha que era uma média 
de 13%.

COMENTÁRIO:

6284293577 22/05/2013 11:57:47 22/05/2013 11:58:33

        0 00:00:46 6296315483 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LETÍCIA (do escritório do Dr. TOMAZ) fala para MILTON que TOMAZ pediu para ele ir ao escritório para assinar o contrato de 
Carmo. MILTON fala que ele esqueceu de deixar lá. LETÍCIA fala que o pessoal da prefeitura está passando lá para levar. MILTON 
diz que irá lá assim que sair de uma reunião.

COMENTÁRIO:

6284293577 22/05/2013 12:48:19 22/05/2013 12:51:46

        0 00:03:27 6481499000 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: Dr. ARMANDO, de Indiara, diz a MILTON que queria ver uma lista de material com ele. MILTON fala para ARMANDO passar na 
empresa depois do almoço que estará lá. MILTON explica onde f ica a empresa (próximo à Praça da Bíblia). 

COMENTÁRIO:

6284293577 22/05/2013 13:03:10 22/05/2013 13:05:14

        0 00:02:04 6284054872 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON liga no celular do TOMAZ e é atendido pela LETÍCIA - TOMAZ saiu - está na rua - e deixou o celular para consertar, 
esclarece LETÍCIA. LETÍCIA pergunta ao MILTON se este necessita conversar é sobre o contrato de CARMO DO RIO VERDE que 
está para assinar e comenta que o pessoal do município já veio para levar a documentação. MILTON salienta que necessita 
conversar com TOMAZ sobre um outro assunto que o advogado em comento sabe qual é - aquele referente a uma reunião que 
aconteceu mais cedo. LETÍCIA orienta ao MILTON passar no escritório, procurando por MARIANA para assinar os papéis 
alusivos ao contrato de CARMO DO RIO VERDE (contrato está com a NAYARA)... MILTON pede que LETÍCIA informa ao TOMAZ 
sobre a ligação e que peça ao advogado que entre em contato com ele.

COMENTÁRIO:

6284293577 22/05/2013 13:12:13 22/05/2013 13:15:41

        0 00:03:28 6233487618 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARIA JOSÉ pede a uma secretária que ligue para o MILTON e que repasse a chamada para o SALMO. MILTON esclarece que 
falou com JOÃOZINHO hoje sobre o pregão de medicamentos. MILTON pergunta se JOÃOZINHO falou com SALMO sobre eles. 
JOÃOZINHO responde que não. MILTON pede um outro telefone para conversar com SALMO sobre o assunto. MILTON repassa 
o telefone n.º 3202-5616 para que SALMO retorne a ligação de um outro telefone e fale com ele. MILTON estará no telefone 
repassado dentro de meia hora. MILTON pede que SALMO repasse o EDITAL do pregão de medicamentos pelo e-mail: 
miltonjmedica@hotmail.com. MILTON disse que não tem o EDITAL nem os anexos e que está muito em cima da hora.  

COMENTÁRIO:

6284293577 22/05/2013 14:00:15 22/05/2013 14:00:37

        0 00:00:22 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI informa ao MILTON que o pessoal de INDIARA está na empresa e que não sabe o que fazer, pois não há pedidos. MILTON 
responde que está na recepção falando com o representante de INDIARA.
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MILTON MACHADO MAIA

COMENTÁRIO:

6284293577 22/05/2013 14:06:08 22/05/2013 14:07:43

        0 00:01:35 6285523171 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: SECRETÁRIO pergunta ao MILTON se está na empresa e indaga e daí?! MILTON responde e aí sou eu quem pergunta. HNI salienta 
que ligou para o menino e este iria ligar para o outro para ver o que resolvia. MILTON comenta que até agora está sem saber o 
que virou e que o irmão de HNI f icou de passar na empresa e não passou. HNI pergunta se tem aquele bobina. MILTON responde 
que sim e pede a lista daquilo que o HNI precisa para atender. MILTON pergunta se o DANIEL está na cidade hoje. HNI disse que 
não, ele está em BRASÍLIA. MILTON pede que HNI fale, sonde, ligue para o  MAURÍCIO e veja o que deu. HNI diz que tentou falar 
com o MAURÍCIO e não conseguiu falar com este.

COMENTÁRIO:

6284293577 22/05/2013 14:10:39 22/05/2013 14:15:20

        0 00:04:41 6233487618 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARIA JOSÉ pergunta ao MILTON se este conseguiu falar com o SALMO. MILTON esclarece que falou, mas que pediu o retorno 
dentro de meia em um outro telefone e que agora já se passaram 1h e nada. MILTON compreende que está muito estranho e que 
vai falar com o JOÃOZINHO. MARIA JOSÉ explica que o SALMO falou que não poderia encaminhar o EDITAL (regras não 
permitem) e que MILTON deverá pegar no sítio próprio. MILTON tece um comentário: "pois é, agora uma pessoa que é parceira 
vem falar assim, cê pensa bem...". MARIA JOSÉ salienta que ligou para dirimir dúvidas sobre uma notas (PRÓ-HOSPITALAR) nas 
quais consta mercadorias que não aparecem no contrato: sendo assim as notas não podem ser pagas. MILTON responde que 
tem de fazer aditivos e que isso é com o TOMAZ, VILDENAN, O JURÍDICO. MILTON salienta que só assim regularizará a questão 
com o empenho das notas. MILTON reclama que estão jogando um para o outro. MILTON já teria falado até com o FÁBIO sobre o 
empenho das notas mediante a aditivação de valores do contrato antigo. MARIA JOSÉ fica de falar novamente com o SALMO 
sobre o pregão. MILTON diz não saber o que está acontecendo e assevera que qualquer coisa deverá ir em MOZARLÂNDIA. 
MILTON vai conversar com o JOÃOZINHO.

COMENTÁRIO:

6232772292 23/05/2013 07:47:11 23/05/2013 07:49:52

        0 00:02:41 6232617968 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pede para que MILTON desça para a empresa urgente, pois o JOÃOZINHO está indo para lá. O assunto tratado com 
JOÃOZINHO será o EDITAL DE MOZARLÂNDIA que não foi lhe repassado. MILTON responde que não irá à JMÉDICA, pois tem 
que fazer um exame agora. MILTON repassa as coordenadas para EDILBERTO sobre as dif iculdade que está encontrando com o 
SALMO no repasse de informações sobre o PREGÃO DE MEDICAMENTOS que irá acontecer... 

COMENTÁRIO:

6232772292 23/05/2013 07:50:39 23/05/2013 07:51:19

        0 00:00:40 6232617872 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO avisa que o a ambulância de ARAGARÇAS chegou para pegar mercadoria e que não tem pedido. MILTON esclarece 
que a mercadoria está toma arrumada, etiquetadinha... eles não levaram tudo da última vez. 

COMENTÁRIO:

6232772292 23/05/2013 08:02:52 23/05/2013 08:04:04

        0 00:01:12 6230933410 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta ao DÓ se o FABRÍCIO pode f icar em sua casa, pois irá fazer um exame e depois seguirá para a JMÉDICA onde 
se encontrará com o JOÃOZINHO - PREFEITO DE MOZARLÃNDIA... DÓ responde que sim...

COMENTÁRIO:

6285022798 23/05/2013 08:46:08 23/05/2013 08:47:52

        0 00:01:44 6292418855 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta ao EDILBERTO se o JOÃOZINHO (MOZARLÂNDIA) já chegou lá. EDILBERTO responde que não, que está o 
esperando. EDILBERTO salienta que o TOMAZ está indo para lá também. EDILBERTO vai lembrar JOÃOZINHO dos R$ 64.000,00 - 
que foi desorganização do pessoal de lá. MILTON pede que MILTON conversa também sobre os vales sem faturar que giram o 
montante de R$ 70.000,00. MILTON fará  o exame de sangue no Padrão e irá para a empresa.

COMENTÁRIO:

6285022798 23/05/2013 09:08:16 23/05/2013 09:10:53

        0 00:02:37 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta ao MILTON se este já está indo para a JMÉDICA, pois o primo (JOÃOZINHO) ali já chegou. MILTON irá mais 
tarde. EDILBERTO pergunta quem está dando problemas em MOZARLÂNDIA. MILTON responde que é o SALMO, pois este não 
quis repassar o EDITAL, impondo que o MILTON deveria buscá-lo na cidade, além de não lhe dar a mínima atenção. SALMO não 
teria atendido nem eventual orientação de MARIA JOSÉ. Em síntese: MILTON reclama da total má vontade do SALMO em atendê-
lo. EDILBERTO irá posicionar JOÃOZINHO sobre tudo. JOÃO teria dito ao EDILBERTO que a antiga equipe foi afastada porque 
deixava a desejar, não fazia nada.
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MILTON MACHADO MAIA

COMENTÁRIO:

6292864351 23/05/2013 10:26:46 23/05/2013 10:29:24

        0 00:02:38 6233801958 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CLÉSIA questiona a MILTON se ele tem o medicamento "azatioprina?". MILTON diz que tem uma caixa com 200 comprimidos, no 
valor de R$ 440,00 (2,20 cada comprimido). CLÉSIA diz que o medicamento é para pessoa carente. 

COMENTÁRIO:

6292864351 23/05/2013 11:32:06 23/05/2013 11:33:16

        0 00:01:10 6233486952 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DIRCINHA (de Mozarlândia) questiona MILTON se as insulinas já estão disponíveis (para ir buscar). MILTON diz que estão, fala 
que JOÃOZIM e LILI estiveram na loja, mas esqueceu de repassar a substância para eles. 

COMENTÁRIO:

6292864351 23/05/2013 11:32:17 23/05/2013 11:33:17

        0 00:01:00 6233486952 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CHAMADA DUPLICADA

TRANSCRIÇÃO: DIRCINHA (de Mozarlândia) questiona MILTON se as insulinas já estão disponíveis (para ir buscar). MILTON diz que estão, fala 
que JOÃOZIM e LILI estiveram na loja, mas esqueceu de repassar a substância para eles. 

COMENTÁRIO:

6292864351 23/05/2013 11:38:20 23/05/2013 11:40:24

        0 00:02:04 6233486952 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DIRCINHA diz que MARCÃO buscará as insulinas, questiona se MILTON tem certo medicamento/alimento. MILTON diz que terá na 
próxima semana. DIRCINHA diz que precisa com urgência, porque o paciente está com sonda e precisa se alimentar. 

COMENTÁRIO:

6292864351 23/05/2013 11:38:36 23/05/2013 11:40:25

        0 00:01:49 6233486952 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CHAMADA DUPLICADA

TRANSCRIÇÃO: DIRCINHA diz que MARCÃO buscará as insulinas, questiona se MILTON tem certo medicamento/alimento. MILTON diz que terá na 
próxima semana. DIRCINHA diz que precisa com urgência, porque o paciente está com sonda e precisa se alimentar. 

COMENTÁRIO:

6284293577 23/05/2013 11:47:44 23/05/2013 11:48:51

        0 00:01:07 6281131087 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI questiona se MILTON tem alguma notícia (de licitação) em Matrinchã. MILTON diz que está aguardando resposta, que assim 
que souber lhe avisa; diz que será cancelada a licitação em Mozarlândia. HNI diz que saiu edital para licitação em Araguapaz (dia 
10/06). 

COMENTÁRIO:

6292864351 23/05/2013 12:00:05 23/05/2013 12:01:53

        0 00:01:48 6285363130 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VALTIM diz a MILTON que está na Recmed. MILTON fala que "o negócio" (a licitação) em Mozarlândia foi cancelado, diz que 
conversou com o primo e deu tudo certo. VALTIM fala que recebeu ligação de Indiara. MILTON diz que também foi contatado. 
VALTIM fala que tem até segunda-feira para assinar o contrato com município. VALTIM e MILTON combinam de ir a Indiara na 
segunda-feira.

COMENTÁRIO:

6292864351 23/05/2013 14:03:08 23/05/2013 14:04:47

        0 00:01:39

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JOELSA questiona MILTON se o pessoal buscou os remédios. MILTON confirma. JOELSA pergunta se MILTON já tem o valor 
referente ao material que foi devolvido (crédito). MILTON diz que ainda não fez (os cálculos) porque estava participando de 
pregão, que providenciará na próxima semana. JOELSA questiona sobre o que constou das notas (compras para a área 
hospitalar e para farmácia básica). MILTON diz que não foi enviada nota porque o contrato ainda não saiu. JOELSA pergunta se 
MILTON tem o levantamento. HNI confirma e diz que após fazer faturamento encaminhará. 

COMENTÁRIO:

6284293577 23/05/2013 14:06:34 23/05/2013 14:07:09

        0 00:00:35 6284958722 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI diz a MILTON que o vale está no meio das duas caixas (de Indiara). MILTON diz que repassará para rapaz assinar e depois 
levará para HNI.  

TRANSCRIÇÃO:
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COMENTÁRIO:

6284293577 23/05/2013 14:25:42 23/05/2013 14:26:20

        0 00:00:38 6281131087 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta MILTON se este tinha lhe informado que foi cancelado em Mozarlândia segunda-feira. MILTON confirma. 

COMENTÁRIO:

6284293577 23/05/2013 15:16:01 23/05/2013 15:17:27

        0 00:01:26 6481223024 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: WILMER procura por MILTON, CLÁUDIA diz que o mesmo está tomando banho. WILMER solicita à mesma para dizer ao MILTON 
retornar ligação.

COMENTÁRIO:

6285022798 23/05/2013 15:22:21 23/05/2013 15:23:56

        0 00:01:35 6282418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO comunica MILTON que não conseguiu falar com JOÃOZINHO até agora. MILTON diz que TOMAZ(não completa a 
frase) de qualquer jeito estava mais ou menos(não completa a frase). EDILBERTO diz ter falado para ele que ele tinha que coisá, 
chegar e cancelar o negócio. EDILBERTO diz ter conseguido falar com TOMAZ e este não tinha conseguido falar com 
ele(JOÃOZINHO), mais disse que pode marcar que ele irá junto. MILTON diz que segunda-feira eles irão lá. EDILBERTO diz ter 
que falar, pois segunda-feira será o dia mais pesado para ele devido ao feriado, pois ele não tem dinheiro, precisa arrumar 
dinheiro, qualquer coisa é para irem os dois lá, porque ele já conversou, mais irá ver o que é que dá.

COMENTÁRIO:

6284293577 23/05/2013 15:52:30 23/05/2013 15:54:34

        0 00:02:04 6499942219 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: BIOMÉDICA(laboratório INDIARA) - MNI pergunta MILTON se eles tem câmara de luz. MILTON diz ter. MNI diz que irá solicitar a  
ILMER? enviar um email para MILTON solicitando a câmara, na segunda-feira ela irá mandar buscar. MNI diz que  a câmara que 
ela precisa, é uma intra 10mm, câmara espelhada. MILTON diz espelhada neubauer, new prov. MNI fornece a especif icação da 
câmara: neubauer improved, DEP câmara espelhada intra 10mm, MNI pede para MILTON providenciar para ela. MILTON diz para a 
mesma f icar tranquila. MNI diz que amanhã ele passará o email para MILTON e na segunda-feira de manhã ela mandar pegar com 
MILTON.

COMENTÁRIO:

6284293577 23/05/2013 15:58:31 23/05/2013 16:10:56

        0 00:12:25 6233487657 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARIA JOSÉ comenta com o MILTON que está olhando as notas pagas e que tem muita coisa que não está no contrato. MILTON 
responde que a questão é que tem muita coisa que foi pedida e que não está no contrato. MILTON teria dito a MARIA JOSÉ que 
vai ter no vale e não vai estar nas notas porque não estão no contrato. MILTON salienta que tem muita coisa que foram 
relacionadas nas notas. MARIA JOSÉ indaga o porquê que não foi feito contrato dos medicamentos da atenção básica. MILTON 
explica que isso é emergencial, como as notas estão retiradas com datas retroativas: é só pedir para fazer um novo contrato - 
uma emergencial - com o valor em cima das notas. MARIA JOSÉ assevera que isso não pode fazer, a solução é o aditivo - 25% 
sobre o contrato firmado. MARIA disse que foram umas notas que o MILTON trouxe, o THIAGO descarregou e não foram 
conferidas: foi encaminhado leite e remédio da assistência social. MARIA JOSÉ terá que incluir tudo isso em contrato e reclama 
que sua vida está complicado diante dessa realidade. MILTON fala que a lista encaminhada do pregão está uma bagunça e cita o 
exemplo de alguns medicamentos... MILTON comenta que já avisou isso ao JOÃOZINHO e que este prometeu cancelar o 
PREGÃO... Segundo MILTON, um PREGÃO de quatro milhões é desnecessário. MILTON volta a esclarecer que os pedidos 
emergenciais foram atendidos porque a Administração atual estava começando. MARIA JOSÉ que muitos produtos eram da 
Assistência Social. MILTON sugere o cancelamento de notas. MARIA JOSÉ responde que já foram pagas, contudo tem algumas 
notas que estão com MARILDA que o caminho é o cancelamento mesmo, retirando alguns produtos e ver o que farão com eles. 
MILTON comenta que o ADITIVO daria R$ 39.000,00 e que não terá outra maneira a não ser o cancelamento... MILTON pergunta 
se MARIA JOSÉ viu com o THIAGO aqueles vales. MARIA responde que o THIAGO nem está lá mais e não lhe entregou... MILTON 
se compromete a ir ao município na próxima semana para acertarem tudo. MILTON vai separar o que foi agora e que seja da 
Assistência Social - colocando em notas separadas. MILTON pede que os pedidos lhe sejam encaminhados de forma separada,a 
f im que seja respeitado os parâmetros registrados. MILTON volta a comentar sobre as incoerências da listagem do PREGÃO - 
relação de medicamentos. MILTON deixa clara que se for feito um PREGÃO com valor exorbitante acharão que estão fazendo 
rolo na PREFEITURA. MILTON pede que MARIA JOSÉ pague pelo menos R$ 39.000,00 - pois se for cancelar tudo - o imposto é 
alto. MARIA JOSÉ se compromete a verif icar o que poder ser pago. Combinam que os novos pedidos sejam direcionados de 
forma separada....

COMENTÁRIO:

6299179668 23/05/2013 17:11:10 23/05/2013 17:13:54

        0 00:02:44 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: DUPLICADA

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO avisa ao MILTON que comunicou à ESPOSA DE JOÃOZINHO que recebeu a relação (o documento - EDITAL?!), 
esclarecendo a ela que está tudo errado: há irregularidades no processo. MILTON entende que o PREGÃO deve ser cancelado 
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de qualquer maneira, caso contrário, como poderão pagá-los. MILTON salienta que o procedimento está todo errado, não há 
saída a não ser o cancelamento. EDILBERTO e MILTON combinam de entrar em contato na manhã seguinte com o JOÃOZINHO. 

COMENTÁRIO:

6285022798 24/05/2013 11:31:45 24/05/2013 11:33:15

        0 00:01:30 6282418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: DUPLICADA...

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO comunica ao MILTON que está tudo organizado, que o JOÃOZINHO esta esperando por ele [MILTON] juntamente com 
o TOMAZ, na segunda-feira em MOZARLÂNDIA. EDILBERTO salienta que o PREGÃO foi cancelado... MILTON deverá ligar para o 
TOMAZ... EDILBERTO irá para Caldas Novas depois do almoço. MILTON está em CORUMBAÍBA, depois irá também para 
CALDAS...

COMENTÁRIO:

6284293577 26/05/2013 20:23:11 26/05/2013 20:25:17

        0 00:02:06 6284054872 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON avisa ao TOMAZ que está marcado um encontro com JOÃOZINHO na segunda-feira. TOMAZ responde que não terá 
condições de ir, pois está muito gripado. MILTON irá sozinho e pergunta se TOMAZ quer que ele fale alguma coisa específ ica 
dele para o JOÃOZINHO. TOMAZ pede que MILTON comunique ao JOÃOZI NHO que quer lhe falar pessoalmente, pois não 
deixará esta situação desse jeito de forma alguma. MILTON exporá ao JOÃOZINHO toda a problemática citando alguns municípios 
que estão dando certo, como ARAGUAPAZ. TOMAZ pede que MILTON lhe posicione sobre o encontro assim que chegar. 

COMENTÁRIO:

6284293577 27/05/2013 08:31:26 27/05/2013 08:32:11

        0 00:00:45 6284130015 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI fala a MILTON para eles irem. MILTON diz para HNI ligar depois de 10 minutos, que ele está chegando na JMédica. Falam 
sobre ir a algum lugar na estrada. HNI diz que já está indo. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284293577 27/05/2013 08:34:44 27/05/2013 08:40:18

        0 00:05:34 6481223024 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI fala a MILTON que o contrato está empenhado. MILTON diz que está indo lá com o VALTINHO para assinar, que está levando 
uma mercadoria de HNI, que é da farmácia básica que tinha f icado para trás. HNI fala para MILTON levar outra mercadoria. 
MILTON comenta que a JAIRA ligou pedindo uma câmara de "neubalt" espelhada, que a dela havia quebrado. HNI diz que a 
SIDERLENE havia comentado. MILTON pergunta se HNI autoriza. HNI confirma. MILTON fala para HNI avisar ADILA para deixar os 
contratos prontos para assinar. MILTON fala que chegando lá quer conversar com HNI sobre o outro orçamento do pregão. 
MILTON comenta que MNI e o doutor ARMANDO estiveram lá, que este deixou listagem de umas coisas que eles estavam 
precisando, de uns trem para trocar. Falam sobre valor de colar cervical e sobre faturar separado para o SAMU. MILTON fala 
para HNI avisar ADILA para deixar os contratos prontos para ele assinar. HNI diz que ADILA não está lá agora. MILTON fala que 
os contratos estão no jurídico. HNI diz que vai olhar. HNI diz para MILTON ir lá assinar. MILTON diz que vai ele, o VALTINHO e o 
DOMINGOS para assinar.  

COMENTÁRIO:

6284293577 27/05/2013 08:51:05 27/05/2013 08:52:18

        0 00:01:13 6481223024 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pede um favor a HNI, pede que ele mande uma ambulância para pegar a mercadoria, pois ele vai ter que ir em 
Mozarlândia, que aconteceu um imprevisto lá, que amanhã depois do almoço vai para lá assinar o contrato. HNI diz que vai pedir 
o pessoal para passar lá.

COMENTÁRIO:

6284293577 27/05/2013 08:54:03 27/05/2013 08:54:57

        0 00:00:54 6230933410 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON chama LUCAS para eles darem um pulo lá em Mozarlândia. LUCAS diz que vai com MILTON.

COMENTÁRIO:

6284293577 27/05/2013 08:57:24 27/05/2013 08:57:59

        0 00:00:35 6481223024 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI conversa com MILTON sobre mercadorias que HNI precisa buscar. MILTON alerta que carro pequeno não consegue levar 
tudo.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284293577 27/05/2013 09:32:35 27/05/2013 09:33:09

        0 00:00:34 6232772292 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: MILTON diz a CLÁUDIA que vai a Mozarlândia para conversar.

COMENTÁRIO:

6232772292 27/05/2013 09:32:36 27/05/2013 09:33:09

        0 00:00:33 6284293577 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz a CLÁUDIA que vai a Mozarlândia para conversar.

COMENTÁRIO:

6284293577 27/05/2013 10:04:01 27/05/2013 10:06:04

        0 00:02:03 6285596231 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CAMILA (de Matrinchã) fala que o RUBENS pediu para ela ligar para MILTON a f im de saber se este tem a pronta entrega um 
(pipetador?) volumétrico, que está precisando urgentemente de um de 20 e 200 microlitros. MILTON diz que tem a pronta entrega. 
MILTON pergunta se o RUBENS está lá. CAMILA diz que ele está em Goiânia. Falam sobre marca do aparelho (Cacil). MNI fala que 
se MILTON tiver o ajustável é melhor ainda, que ela precisa urgentemente. 

COMENTÁRIO:

6284293577 27/05/2013 10:07:42 27/05/2013 10:11:35

        0 00:03:53 6285523171 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (RUBENS?) fala para MILTON que está em Goiânia. MILTON diz que está indo a Mozarlândia, que vai  na MARIA JOSÉ. 
MILTON pergunta se HNI viu o que que virou aquele trem lá. HNI diz que ligou para o MAURÍCIO agorinha, que este está 
organizando, que MILTON que vai ter que pressionar ele. MILTON pergunta se cancelou. HNI diz que não sabe, que vai ter que 
fazer dispensa. MILTON pergunta se já fez a lista. HNI fala que vai fazer agora. MILTON comenta que a CAMILA ligou agora 
pedindo "pipetador?". HNI diz que amanhã passa a lista para MILTON e dá um jeito de mandar buscar. HNI pergunta se o DANIEL 
falou com o MILTON. Este diz que não. Falam sobre atraso de algo por causa das estradas. MILTON fala que vai incluir o vale no 
meio da dispensa. 

COMENTÁRIO:

6284293577 27/05/2013 11:09:02 27/05/2013 11:11:58

        0 00:02:56 6484425184 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: SIDELENE (do laboratório de Indiara?) questiona a MILTON se WILMER lhe encaminhou e-mail sobre "câmara?". MILTON diz que o 
pedido já está autorizado. SIDELENE diz que a câmara é de "1 para 10 milímetros". MILTON diz que encaminhou do modelo que os 
laboratórios sempre pedem, mas, se preciso for, fará a troca do produto. SIDELENE fala que pedirá alguém para buscar os 
medicamentos. MILTON diz que, junto ao pedido feito por SIDELENE, colocou um medicamento para WILMER. SIDELENE diz que 
faz pedido de medicamentos e produtos ao MILTON, mas que não recebe tudo o que solicita. 

COMENTÁRIO:

6292864351 27/05/2013 11:17:43 27/05/2013 11:18:40

        0 00:00:57 6291471300 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta a MILTON se as notas que foram emitidas para Mozarlândia, no período de janeiro a maio, referente a medicamentos 
controlados, será pela empresa Prohospital. MILTON diz que será somente pela Prohospital, que "não tem nada da JMédica". HNI 
pergunta se JMédica vendeu algo para Mozarlândia. MILTON diz que não, que falou com JACIARA "excluir f inanceiro pra não ter 
perigo". 

COMENTÁRIO:

6284293577 27/05/2013 12:20:27 27/05/2013 12:21:58

        0 00:01:31 6298536870 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FERNANDA procura por LUCAS e pergunta se MILTON pode passar o telefone para o mesmo. MILTON passa o telefone para 
LUCAS. FERNANDA diz a LUCAS que ANDRÉ ligou e queria saber em qual banco ela poderia depositar.  LUCAS pergunta-a se 
ele foi no banco resgatar o cheque, pois tem que levar o cheque para o cara lá. FERNANDA diz que amanhã irá lá, pois não tem 
ninguém para levá-la. LUCAS pergunta se o DÓ não a leva ao banco, depois ele paga o táxi de volta. FERNANDA diz que depois 
verá. LUCAS diz que JONATAS lhe ligou três vezes e ele não o atendeu. 

COMENTÁRIO:

6284293577 27/05/2013 13:51:32 27/05/2013 13:52:00

        0 00:00:28 99227474 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON informa MARIA JOSÉ que está na prefeitura e pergunta onde a mesma está. MARIA JOSÉ informa que está em sua sala 
da secretaria. MILTON diz estar indo ao seu encontro. MARIA JOSÉ irá aguardá-lo.

COMENTÁRIO:

6292864351 27/05/2013 14:04:24 27/05/2013 14:05:02

        0 00:00:38 6233801355 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: KÊNIA(prefeitura de Araguapaz) deixa recado na caixa de mensagem de MILTON, dizendo para o mesmo ligar para o FAUTO, no 
telefone: 629218-8424.

23/09/2013 11:52:16 308



MILTON MACHADO MAIA
TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284293577 27/05/2013 15:39:36 27/05/2013 15:39:52

        0 00:00:16

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CONVERSA EM OFF: Milton diz Maria José então Beleza, na hora que você terminar com Doutor e com a Menina dos Postos, 
você me passa a lista, aquelas duvidas tudo tem, da Jmédica você entendeu o que vai cancelar você leva...

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6292864351 27/05/2013 15:47:04 27/05/2013 15:49:23

        0 00:02:19 6233801355 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FAUSTO pergunta MILTON se este viu sua autorização para aquisição de equipamentos cirúrgicos e, pergunta se a vela e de 
introduzir no trem das mulheres. MILTON diz que sim, é utilizado para dilatar o colo do útero, MILTON diz não ter, mais ele 
consegue adquirir em outro local, MILTON pergunta FAUSTO se este está em Araguapaz, FAUSTO responde quem sim, e 
pergunta onde MILTON está, este diz estar em Mozarlândia, FAUSTO convida-o a ir em Araguapaz pois quer falar com o mesmo, 
MILTON diz que irá passar em Araguapaz. 

COMENTÁRIO:

6284293577 27/05/2013 15:53:39 27/05/2013 15:58:14

        0 00:04:35 6299679223 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: Em barulho do ambiente, ouve-se MILTON perguntar a MARIA JOSÉ cadê o homem. (Encaminhamento da chamada para caixa 
postal). MILTON comenta que o FAUSTO ligou para ele e chama alguém para ver, que disse que não sairia de lá sem falar com 
ele. MILTON fica falando sobre remédio para abaixar a pressão. MILTON diz a MARIA JOSÉ que vai para a prefeitura esperar lá. 
MILTON continua falando sobre remédio da pressão. MILTON diz a MARIA JOSÉ que motorista tem. MILTON fala para MARIA 
JOSÉ que eles não podem julgar e falar nada, mas que estava pensando, que no mandato passado quem entregava era uma tal 
de Stock e o TIAGO era muito conhecido desse povo, que não sabe se aquilo, a quantidade tão absurda, que não sabe se era 
para o cara ter carta na manga, que não está alegando que vai ser isso não, mas que é a primeira coisa que ele pensa. (Término 
do tempo da caixa postal). MILTON fala sobre lista, que o que estiver errado ele coloca em vermelho e retorna a lista. Ouve-se 
barulho, vozes do ambiente e atendimento eletrônico da caixa de mensagem.

COMENTÁRIO:

6284293577 27/05/2013 16:22:02 27/05/2013 16:22:46

        0 00:00:44 6286050855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JÚNIOR (NELSON FIDELIS) pergunta MILTON se amanhã ele estará lá, MILTON diz que sim. JÚNIOR diz para ele ir, porque será 
melhor para a saúde do mesmo,(ambos riem) MILTON diz estar tomando Catopril para baixar a pressão para ir lá amanhã. JÚNIOR 
diz para ele ir mesmo, para acabarem que resolver o trem, porque o está deixando doido. MILTON diz que oito horas estará lá.

- 43s - DIÁLOGO OFF LINE: MILTON conversa com JOÃOZINHO.

COMENTÁRIO:

6284293577 27/05/2013 16:58:14 27/05/2013 17:00:31

        0 00:02:17 6499942219 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CIDELEINE?(indiara) solicita a MILTON o número de telefone da distribuidora, MILTON informa o número: 3202-5616. CIDELEINE diz 
a MILTON que recebeu três câmaras melhoradas, as quais não tinha a espessura solicitada, CIDELEINE diz que queria uma 
espelhada de 10mm, pergunta se ela poderá ligar para verificar a existência da câmara. MILTON autoriza. CIDELEINE diz que 
ILMER está autorizado a realizar a consulta, informa ainda que está de posse de uma lista enorme, irá encaminhar para o email de 
ILMER, para este enviar ao MILTON para atendimento na integra. MILTON diz estar certo. 

COMENTÁRIO:

6292864351 27/05/2013 17:35:59 27/05/2013 17:37:18

        0 00:01:19 6233486952 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DIRCINHA fala que MILTON não passou lá na Assistência, que ela tinha que entregar um papel para MILTON mandar uns 
negócios para ela, que o JOÃO estará amanhã em Goiânia, que era para MILTON mandar por ele. MILTON fala para DIRCINHA 
mandar um fax. DIRCINHA diz que o faz está estragado. MILTON comenta que o JOÃO deu um chá de cadeira e que já está em 
Araguapaz. MILTON fala para DIRCINHA escanear e mandar por epmail.

COMENTÁRIO:

6285022798 27/05/2013 17:36:47 27/05/2013 17:38:16

        0 00:01:29 6285988086 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON fala a GLIMAR RODRIGUES  DO PRADO (prefeito) que amanhã 8 horas estará lá. GLIMAR fala que depois aparece uns 
"bosta" que não tem nada e ganha esse trem lá, que aí vira bagunça. MILTON pergunta se teve alguma coisa. GLIMAR diz que 
não, que é uma preocupação sua pois ele (GLIMAR) é da equipe. MILTON fala que amanhã 8 horas estará lá, que é para GLIMAR 
preparar as melancias. 
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COMENTÁRIO:

6285022798 27/05/2013 18:04:24 27/05/2013 18:05:42

        0 00:01:18 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO avisa ao MILTON que o menino deixou o carro dele na rua. MILTON confirma que sim e salienta que o irmão dele irá 
buscar. MILTON está em ARAGUAPAZ, pois o FAUSTO pediu que ele passasse por lá, aproveitando a viagem a MOZARLÂNDIA. 
MILTON diz a EDILBERTO que amanhã cedo está indo a URUANA. MILTON se compromete a repassar o resultado positivo de sua 
ida a MOZARLÂNDIA pessoalmente para o EDILBERTO.

COMENTÁRIO:

6284293577 28/05/2013 07:33:07 28/05/2013 07:34:22

        0 00:01:15 6286050855 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: NELSON FIDELIS  que está em chegando em GOIÂNIA, avisa ao MILTON que a SIRLENE e o ADVOGADO estão lhe esperando em 
URUANA. NELSON FIDELIS pede que MILTON tire todas as dúvidas de SIRLENE para não ter problemas depois. É para MILTON ir 
almoçar lá na SULA. NELSON FIDELIS estará em URUANA na parte da tarde, depois que se encontrar com o TALES BARRETO. 
Nesse momento MILTON está saindo de GOIÂNIA rumo a URUANA.

COMENTÁRIO:

6284293577 28/05/2013 07:35:07 28/05/2013 07:36:42

        0 00:01:35 85988086 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON fala a GLIMAR  RODRIGUES DO PRADO  (prefeito) que está o aguardando na prefeitura, que está antessala de seu 
gabinete. MILTON diz que ligou para o JÚNIOR e ele está em Goiânia. GLIMAR diz que é o PAULO que vai fazer essa coisa. 
MILTON diz que alguém disse que era HNI e o advogado que era para reunir com ele. GLIMAR diz que o Dr. PAULO está na 
estrada, que ligou para ele. MILTON pergunta se GLIMAR vai demorar chegar à prefeitura. GLIMAR diz que tem uma convenção 
para participar, que vai ligar para o PAULO. 

COMENTÁRIO:

6284293577 28/05/2013 07:41:47 28/05/2013 07:43:45

        0 00:01:58 6286050855 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON  informa que está conversando com o PAULO e pergunta  ao NELSON FIDELIS  pelo edital  que ele, MILTON, passou no e-
mail do NELSON. Este diz que o MILTON passou o para o e-mail do PAULO  e fala para o MILTON procurar ao PAULO, pois ele, 
NELSON, avisou ao PAULO sobre o e-mail  que o MILTON havia passado.  MILTON diz que na prefeitura está sem internet, pois 
estão arrumando a CPU. MILTON diz que o PAULO informou que o advogado só chega onze horas. NELSON diz que o advogado 
era para estar  cedo na prefeitura. MILTON diz que o PAULO está falando que o outro PAULO se chegar antes das dez que troca 
cem reais por um real do MILTON. NELSON orienta o MILTON para ir conversando com a SIRLENE. MILTON diz que não tem 
ninguém para irem discutindo. NELSON pergunta se o PAULÃO está com o MILTON. Este confirma. NELSON diz que vai falar com  
a SIRLENE para ela encontrar com o MILTON. Este informa que não tem internet para ver o e-mail. PAULO diz que pode mandar 
alguém m em uma lan house  abrir o e-mail do PAULO.

COMENTÁRIO:

6285022798 28/05/2013 08:13:57 28/05/2013 08:15:07

        0 00:01:10

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (WILMAR?!) pergunta ao MILTON se ele não irá embora rápido, pois só abrirá uma conferência e irá para lá. MILTON 
resolverá algumas coisas com a SIRLENE. MILTON quer definir direitinho para não ter perigo.  MILTON aguardará HNI, pois quer 
lhe repassar algumas coisas prontas que foram entregues ao JÚNIOR há um mês atrás, contudo não foram resolvidas - não 
deram continuídade. MILTON aguardaró HNI na PREFEITURA. 

COMENTÁRIO:

6285022798 28/05/2013 08:14:08 28/05/2013 08:15:09

        0 00:01:01

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: Chamada duplicada - origem 28/05/2013 08:13:57

TRANSCRIÇÃO: HNI (WILMAR?!) pergunta ao MILTON se ele não irá embora rápido, pois só abrirá uma conferência e irá para lá. MILTON 
resolverá algumas coisas com a SIRLENE. MILTON quer definir direitinho para não ter perigo.  MILTON aguardará HNI, pois quer 
lhe repassar algumas coisas prontas que foram entregues ao JÚNIOR há um mês atrás, contudo não foram resolvidas - não 
deram continuídade. MILTON aguardaró HNI na PREFEITURA. 

COMENTÁRIO:

6284293577 28/05/2013 08:36:36 28/05/2013 08:42:24

        0 00:05:48 6481499000 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ARMANDO (DE INDIARA) pergunta ao MILTON se este tem o medicamento  "MATERGAM". MILTON responde que sim e 
ARMANDO pede três frascos e diz que mandará buscar. MILTON repassa as orientações para a devida conservação do 
produto. MILTON já está arrumando a mercadoria e ARMANDO diante do preço provável de R$ 370,00 - pede apenas dos 
frascos. ARMANDO pergunta ao MILTON se o WILMER entrou em contato sobre alguns produtos anteriormente conversados. 
MILTON esclarece que alguns foram autorizados e outros produtos foi pedido orçamento. ARMANDO pergunta se monitores é 
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com ele também. MILTON responde que sim. ARMANDO pede uma cotação dos produtos que precisa, bem como que o resultado 
lhe seja encaminhado via e-mail. MILTON confirma o seu próprio e-mail para ARMANDO: miltonjmedica@hotmail.com. ARMANDO 
quer um copo cirúrgico, uns monitores e uma maca... MILTON está em URUANA... 

COMENTÁRIO:

6284293577 28/05/2013 08:55:19 28/05/2013 08:57:38

        0 00:02:19 6181861255 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta se MILTON viu a mensagem. Este diz que sim, que vai dar um pulo lá. HNI comenta que remarcou algo para segunda-
feira. MILTON pergunta que tipo de licitação é. HNI diz que é de medicamento. MILTON pergunta se é da farmácia básica. HNI fala 
que não sabe, que vai passar o edital para MILTON dar uma olhada. MILTON fala para HNI passar em seu e-mail, que se der 
tempo, passa lá, que se não der, segunda, antes da licitação, conversa com HNI. Este fala para MILTON avisar se vai dar, que aí 
ele tem que chamar outras pessoas de lá. HNI diz que vai fazer uma carta-convite. HNI pede para MILTON lhe repassar a 
resposta hoje ainda. MILTON fala para HNI passar o recibo. HNI pega o e-mail de MILTON (miltonjmedica@hotmail.com). MILTON 
fala para HNI lhe enviar que ele vai providenciar para segunda ficar pronto. 

COMENTÁRIO:

6284293577 28/05/2013 09:03:24 28/05/2013 09:05:20

        0 00:01:56 6286050855 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON fala a NELSON FIDELIS DINIS JUNIOR que lá está tudo ok, que passou para o PAULO, que mandou no e-mail dele  de 
novo, que a quantidade está tudo ok, que conferiu com a CIRLENE, que está certinho, que bateu tudo, que agora é só eles fazer 
e  "coisa", que agora o Dr. PAULO , advogado não chegou lá, que já explicou para o PAULO o que tem que ser feito, que o 
PAULO já até baseou a data da abertura, n o dia 18. NELSON diz para MILTON deixar tudo anotado para não ter erro. MILTON 
fala que está deixando tudo orientado para o PAULO, que é só eles não deixarem vazar. MILTON pede para NELSON falar para o 
GLIMAR. (prefeito de Uruana)

COMENTÁRIO:

6284293577 28/05/2013 09:06:22 28/05/2013 09:08:00

        0 00:01:38 85988086 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON avisa ao  GLIMAR RODRIGUES DO PRADO (PREFEITO DE URUANA) que deu certo, que deixou tudo nas mãos do PAULO 
e que explicou para a SIRLENE. Agora é só publicar: o que tinha de arrumar, foi ajeitado e definido. PAULO irá publicar. MILTON 
convida o  GLIMAR para tomar um café com ele em GOIÂNIA. GLIMAR  pede que o MILTON passe em sua loja: "SOLOPLANTA" e 
pegue uma melancia.

COMENTÁRIO:

6284293577 28/05/2013 09:11:26 28/05/2013 09:11:56

        0 00:00:30 85988086 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON avisa ao GLIMAR  que os meninos já lhe entregaram a melancia...

COMENTÁRIO:

6284293577 28/05/2013 09:25:37 28/05/2013 09:28:16

        0 00:02:39 6298536881 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta ao MILTON se a MULHER DE MOZARLÂNDIA estava com as duas notas dele. MILTON responde que sim e que é 
para que sejam canceladas, emitindo outras depois do PREGÃO. MILTON conta que ganhou uma melancia do PREFEITO DE 
URUANA.... 

COMENTÁRIO:

6285022798 28/05/2013 09:53:42 28/05/2013 09:55:21

        0 00:01:39 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pede ao EDILBERTO que providencie o pedido de duas "MATERGAM" para INDIARA pelo valor de R$ 370,00 cada - o 
pessoal pegará hoje. EDILBERTO pergunta MILTON se é para fazer um vale de duas, MILTON confirma, solicita ainda, que a 
cotação do HOSPITAL BURITI (30 itens) seja feita e encaminhada para a JOELMA que está cobrando. 

COMENTÁRIO:

6285022798 28/05/2013 09:53:53 28/05/2013 09:55:22

        0 00:01:29 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CHAMADA DUPLICADA

TRANSCRIÇÃO: MILTON pede ao EDILBERTO que providencie o pedido de duas "MATERGAM" para INDIARA pelo valor de R$ 370,00 cada - o 
pessoal pegará hoje. EDILBERTO pergunta MILTON se é para fazer um vale de duas, MILTON confirma, solicita ainda, que a 
cotação do HOSPITAL BURITI (30 itens) seja feita e encaminhada para a JOELMA que está cobrando. 

COMENTÁRIO:

6284293577 28/05/2013 10:01:19 28/05/2013 10:05:23

        0 00:04:04 6499577747 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: WILMER pergunta ao MILTON se este está chegando em INDIARA. MILTON está chegando em ITABERAÍ MILTON conversa sobre 

o pedido de dois frascos de "MATERGAM". WILMER tira dúvida sobre a mercadoria  separada para pegar (parte odontológica). 
WILMER pede socorro sobre um pedido que está com ele agora: o medicamento "CINACALCET 30 mg"... MILTON pergunta se 
WILMER irá comprar isso mesmo, pois tem alguns medicamentos que a PREFEITURA não fornece, salvo promessa e decisão 
judicial. WILMER responde que é caso extremo (hemodiálise). MILTON esclarece que não é medicamento de muito alto custo. 
MILTON pede que WILMER pegue a mercadoria que já preparada para ele e se compromete a olhar a medicação agora solicitada 
assim que chegar em Goiânia.

COMENTÁRIO:

6292864351 29/05/2013 08:36:11 29/05/2013 08:37:17

        0 00:01:06 6291471300 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI fala para MILTON que o porta-agulha que MILTON pediu para comprar é o mesmo preço que ele vendeu. MILTON pergunta se 
é só o porta-agulha. MNI diz que sim, que o resto está na margem, que o porta-agulha MILTON vendeu por 23 e o preço dele é 23. 
MILTON fala para MNI comprar que ele aumenta o preço. MILTON pergunta se MNI pediu o bisturi. MNI confirma, que chega em 10 
dias, que já fez o depósito. 

NEIBA MARIA MORAES BARCELOS

COMENTÁRIO:

6492270136 30/01/2013 12:03:00 30/01/2013 12:08:03

        0 00:05:03 6496559162 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MNI (ÉRICA ?) liga para NEIBA e fala sobre o teor do acórdão 10.157/2011 que trata de irregularidades nas contas do Fundeb, no 
município de Mineiros. NEIBA comenta que não está entendendo o porquê de o AGENOR entrar pedindo de 2008. NEIBA diz que o 
DJALMA tem certeza de que está ok, mas o problema é que ele (AGENOR ?) está entrando com a solicitação das contas. MNI 
indaga como que o TIÃO (?) achou isso. NEIBA diz que é isso que ela quer saber. MNI pergunta se compromete muita coisa. 
NEIBA diz que não sabe e diz que vai verif icar o que foi feito em 2008.

COMENTÁRIO:

6492270136 04/02/2013 17:05:14 04/02/2013 17:13:58

        0 00:08:44 6481282804 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

DR. PAULO (vereador) liga para NEIBA e pergunta como estão as coisas. ELA responde que está em Goiânia correndo atrás dos 
cargos. Diz que está no gabinete do assessor do DANIEL GOULART. Conversam sobre cirurgia que PAULO irá fazer para perder 
peso e sobre algumas articulações políticas. PAULO diz que foi aquela DÉBORA que falou que havia muito rolo de medicamento. 
NEIBA pergunta quem é DÉBORA. PAULO explica que é aquela "puxa-saco" da ROSÂNGELA, que foi gerente da farmácia. 
PAULO diz que DÉBORA falou que isso dava até cadeia. PAULO diz que respondeu para DÉBORA: "Não, moço ! Arrebentaram o 
BEG, CAIXEGO num teve cadeia, cê acha que dipirona dá cadeia.". PAULO comenta que teve uma reunião na Câmara e que a 
DÉBORA falou que assustava com as coisas que estavam recebendo, com a quantidade de medicamentos vencidos. PAULO diz 
que, depois desta reunião, conversou com a FLÁVIA (foi a secretária de saúde durante a gestão de NEIBA) dizendo que a 
DÉBORA está falando essas coisas na cara dela. PAULO comenta ainda que DÉBORA disse, na reunião, que isso está 
acontecendo há muito tempo. PAULO diz que reclamou dos salários que querem pagar aos médicos e disse que, pelo menos, o 
governo passado pagava bem. PAULO fala que acreditava que o AGENOR iria fazer um bom governo, porém está sem 
planejamento. Conversam sobre ruas esburacadas. NEIBA diz que PAULO, por ser vereador, tem que dar eco para voz do povo, 
tem que dar subsídio para o povo falar mesmo. 

COMENTÁRIO:

6492270136 04/02/2013 17:14:23 04/02/2013 18:13:01

        0 00:58:38 6493030063 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

DR. PAULO fala que não vão abrir centro cirúrgico, mas quanto a isso, depois, entram no Ministério Público contra eles. NEIBA 
fala que o Ministério Público está "quietinho, não faz nada". PAULO diz que, na reunião, DÉBORA falou que já tem dez processos 
contra eles. PAULO fala que um desses processos refere-se ao Banco de Sangue para abertura urgente. PAULO diz que 
DÉBORA quer comprar o serviço dos hospitais. NEIBA diz que ela está indo pelo caminho errado. PAULO fala que os hospitais 
estão todos sobrecarregados. PAULO fala que desse jeito f ica fácil para eles "atirarem a pedra". Conversam e criticam os 
buracos nas ruas da cidade. PAULO comenta que o primeiro ato que vai fazer é um requerimento para aumentar o salário das 
enfermeiras, das atendentes, e vai fazer um discurso e com isso, dá uma "queimada" no SÍLVIO, pois este vai votar a favor. 
NEIBA diz que isso é uma boa estratégia. PAULO diz que BEATRIZ (pessoa que pediu para ADERALDO emprego para o DR. 
CLEITON, do SAMU, pois este estava desempregado) "fala horrores" , falou que teve superfaturamento no hospital e que ela não 
assinava. PAULO fala para não arrumar nada para ela. PAULO fala que tem que "queimar eles agora". Falam sobre aumento da 
água no município, NEIBA reconhece a necessidade, porém diz que tem que criticar este aumento e fala que é bom ser da 
oposição. PAULO diz que JÚNIOR marcou com a FLÁVIA para pedir apoio para ser candidato a deputado. Conversam sobre o 
interesse de NEIBA sair candidata a deputada. PAULO fala com NEIBA para conversar com MARCONI e ver se consegue 
arrumar um emprego para sair de Chapadão do Céu e diz que lá ganha onze mil e trabalha um final de semana sim e outro não. 

23/09/2013 11:52:16 312



NEIBA MARIA MORAES BARCELOS
NEIBA diz que vai tentar nomeá-lo como legista. PAULO diz que dá plantão em Portelândia a cada cinco f inais de semana e o 
restante fica mais livre. NEIBA diz que vai precisar de PAULO para ajudá-la na campanha. Conversam e criticam sobre as ações 
do atual governo e o contra-ataque deles, a oposição. NEIBA pergunta quem a FLÁVIA colocou no governo de AGENOR. PAULO 
diz que vai descobrir. Conversam sobre estratégias partidárias. Conversam sobre MARCONI. NEIBA reitera que vai tentar com 
MARCONI o contrato para PAULO ser legista e que vai precisar dele para fazer política para ela. Conversam sobre a 
possibilidade de NEIBA sair deputada federal e discutem que em uma campanha desta deve-se gastar em torno de quatro 
milhões. PAULO fala de uns cargos que precisam e cita: o menino do capoeira, o ALAOR PEREIRA que pediu para uma cunhada. 
PAULO comentam que  ZÉ MÁRIO arrecadou vinte e um ou trinta e um milhões para a campanha do MARCONI, NEIBA discorda 
deste valor. PAULO pede para NEIBA conseguir um contrato para ele de onze mil líquido, pois este é o valor que ganha em 
Chapadão. 

COMENTÁRIO:

6492270136 04/02/2013 18:43:35 04/02/2013 18:48:29

        0 00:04:54 6492417882 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

HNI (AILTON ?) liga para NEIBA e pergunta se esta já montou o escritório em Goiânia. NEIBA informa que não, pois ainda está 
correndo atrás das coisas de Mineiros e cita: os empregos, o fechamento do balanço dela, das prestações de conta. HNI indaga 
sobre a possibilidade do serviço dele. NEIBA diz que, hoje, conversou com o FRANCISCO OLIVEIRA e sentiu uma esperança boa. 
HNI pergunta o que vai sair para ela. NEIBA diz que ainda não sabe, pois tem que conversar com o ADERALDO, porque ele ainda 
está no governo. HNI pergunta se as coisas estão dando certo. NEIBA diz que está animada. HNI reclama do sumiço dela. NEIBA 
diz que está correndo atrás das coisas e que vai fazer uma reunião quando tiver uma resposta mais correta. Conversam sobre o 
"fracasso" do mutirão de limpeza do governo atual. NEIBA fala para HNI pedir voto para ela como deputada. 

COMENTÁRIO:

6492270136 05/02/2013 12:30:48 05/02/2013 12:33:29

        0 00:02:41 6499534574 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

NEIBA liga para MARCELO e pede o telefone de MAXUEL. MARCELO pergunta se foi NEIBA quem indicou DÉBORA (concursada) 
para o administrativo. NEIBA diz que não sabe nada. MARCELO diz que vai tirar cargo de comissionado para ela. NEIBA diz que 
vai conversar com o JÚNIOR CABECINHA. MARCELO diz que foi o RICARDO quem agilizou tudo e a indicou. NEIBA fala que 
RICARDO não teve a autorização dela para fazer isso. 

COMENTÁRIO:

6492270136 05/02/2013 19:46:45 05/02/2013 19:55:47

        0 00:09:02 6496559162 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

VERA (alvo chama-a de "professora") liga para NEIBA e esta diz que está correndo atrás para fechar o balanço, a prestação de 
contas do governo dela. NEIBA reclama que não tem documentação e tudo que precisa, pede de Mineiros para mandar. VERA 
indaga se NEIBA descobriu o que é aquele documento que ela, VERA, achou. NEIBA diz que conversou com a SILVANA e não 
tem nada, mas que vai aguardar, que não vai sofrer por antecipação. Conversam assuntos pessoais. NEIBA fala para VERA que 
tem que criticar o governo atual com relação a: mutirão de limpeza, carnaval da cidade que não haverá e corte do convênio com 
a SAMA. NEIBA pede ajuda de VERA para ajudar a fazer campanha para a candidatura dela a deputada estadual. 

COMENTÁRIO:

6492270136 07/02/2013 09:08:05 07/02/2013 09:12:39

        0 00:04:34 6436613611 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ERÍCA do Ministério Público  de Mineiros conversa com NEIBA sobre ofício que tem de entregar em mãos para lhe dar ciência do 
arquivamento de um processo. NEIBA passa o endereço comercial da empresa do ADERALDO ( GOIÁS INDUSTRIAL): Rua 90, 
461, St. Sul. NEIBA passa o atual endereço residencial, mas diz que está mudando e não tem em mãos o novo endereço (Rua T-
5, esq. com a T-65, Ed. Palazzo da Itália, apto 104-B, St. Bueno.

COMENTÁRIO:

6492270136 08/02/2013 11:34:39 08/02/2013 11:35:46

        0 00:01:07 6492327699 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI liga para NEIBA e pergunta se a menina (POLIANA) não vai mais fazer o carnaval. HNI diz que o MARCELO MAIA vai fazer, 
então vão ter que embargar o dele também. HNI diz que se a POLIANA quiser, ele vai com ela. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6492270136 08/02/2013 16:17:04 08/02/2013 16:18:10

        0 00:01:06 6492878373 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MNI avisa NEIBA que o FERNANDO falou que a documentação ("leilão, cópia dos leilão")está com ele e é só pegar. NEIBA diz que 
vai falar com RUI para buscar, pois este está saindo da prefeitura. 
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TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6492270136 08/02/2013 16:33:14 08/02/2013 16:34:52

        0 00:01:38 6436618944 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

NEIBA pede para JULIANA passar a certidão, que está no email daquela, do BEZERRA referente ao registro de imóvel para o 
RAFAEL, BlookBrasil (?). NEIBA informa o email dela para JULIANA acessar: prefeitaneiba@gmail.com. Na sequência, NEIBA diz 
que a senha é: neibaaderaldo30, porém corrige e diz que a senha correta é: gabinete01.

COMENTÁRIO:

6492270136 08/02/2013 17:06:05 08/02/2013 17:07:21

        0 00:01:16 6436618944 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

RUI fala para NEIBA e diz que o MIGUEL não está achando o... NEIBA diz que deve estar no (HD) menor e fala para MIGUEL ir a 
casa dela e pegar, no quarto dela, próximo as bijuterias, um HD menor do que aquele. NEIBA diz para pegar o HD e levar para 
MIGUEL.

COMENTÁRIO:

6492270136 08/02/2013 17:13:04 08/02/2013 17:13:40

        0 00:00:36 6436617461 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: JULIANA confirma com NEIBA o email: prefeitaneiba@gmail.com.br e senha: gabinete01

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6492270136 08/02/2013 17:15:17 08/02/2013 17:17:50

        0 00:02:33 6436617461 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: JULIANA informa a NEIBA que não está entrando no email dela, pois aparece a informação de que a senha foi alterada há uma 
hora. NEIBA diz que vai entrar para verif icar o email de RAFAEL e informa: rafaelcastilho@brbrokersgo.com.br

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6492270136 08/02/2013 19:03:13 08/02/2013 19:05:38

        0 00:02:25 6292789251 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO.

HNI liga para NEIBA e diz que o rapaz ainda não mandou para o email dele e que aqueles valores que eles não sabem do que se 
trata e que passou para o menino, este ainda não resolveu nada. HNI fala para pedir para a ADRIANA ir à prefeitura e tentar 
resolver, porque são valores altos e eles não sabem do que se trata. NEIBA pergunta se vai descobrir isso na movimentação. 
HNI diz o problema é que não está lançado no sistema da Prodata, então tem que verif icar na documentação para saber o que foi 
o lançamento.

COMENTÁRIO:

6492270136 18/02/2013 09:40:05 18/02/2013 09:44:53

        0 00:04:48 6232015218 - efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

Professora CARMEN SANDRA, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, liga para NEIBA e conversam sobre as necessidades para 
organizar o pólo do Bolsa Futura, em Mineiros. NEIBA destaca os problemas: o aluguel do local,  escassez de material (limpeza, 
escritório) e a situação da SÔNIA. Quanto a esta, NEIBA destaca que SÔNIA está sem vínculo com o Estado, portanto sem 
receber salário, e é ela, alvo, quem tem dado uma "groja". NEIBA diz que já conversou com o LEONARDO VILELA e este falou 
com o governador, porém a situação não se resolve. Diz que o processo dela está com o DANIEL GOULART. CARMEN diz que 
vai conversar com SORAIA para verif icar este processo. 

COMENTÁRIO:

6492270136 18/02/2013 14:51:17 18/02/2013 14:55:56

        0 00:04:39 6499073006 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

TURIVAL liga para NEIBA e diz que o SÔNIA TRENTIN falou para a f ilha de TIÃOZINHO, que NEIBA foi presa junto com o PAULO 
BORGES, então pede a ela para ligar e tranquilizá-lo. NEIBA pergunta como vê, no site do Tribunal, a prestação de contas, pois 
quer verificar a de AGENOR de 2008. NEIBA diz que está enviando a prestação dela para o Tribunal aos poucos. HNI pergunta 
se o secretário de segurança pública não foi. NEIBA diz que o irmão dele morreu e que passou mensagem para o SÉRGIO 
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CARDOSO. TURIVAL fala para NEIBA ligar para TIÃOZINHO. 

COMENTÁRIO:

6492270136 21/02/2013 16:36:14 21/02/2013 16:37:40

        0 00:01:26 6436618944 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CÁTIA liga para NEIBA e diz que viu na prefeitura que o relatório resumido do 6º bimestre está no site e o backup está no 
gabinete do prefeito, ainda não saiu. NEIBA pergunta se ainda não tem resposta. CÁTIA diz que do backup ainda não. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6492270136 26/02/2013 08:25:57 26/02/2013 08:27:30

        0 00:01:33 6436611119 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: NEIBA x KÁTIA: KÁTIA diz que o nome que NEIBA passou deu certo, que não tem idêntica e pergunta se o nome fantasia vai ser 
ÁGIL ou vai ter consultoria e assessoria. . NEIBA pergunta se despachante pode ser simples. KÁTIA diz que não e NEIBA diz que 
pode deixar assessoria mesmo. KATIA diz que a razão social f icou ÁGIL ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LDTA e 
fantasia é ÁGIL ASSESSORIA. KÁTIA diz que JULIANA quer falar com NEIBA. Ligação cai. 

COMENTÁRIO:

6492270136 26/02/2013 08:28:35 26/02/2013 08:33:42

        0 00:05:07 6436618944 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: NEIBA x JULIANA: JULIANA diz que NAILTON não está atendendo e ela não está conseguindo tirar por setor. Pede a NEIBA, sua 
mãe, para orientá-la. NEIBA orienta JULIANA a navegar no sistema de folha de pagamento. NEIBA fala para tira a folha de 
pagamento completa, com o nome de todos os funcionários e o valor que cada um recebe. NEIBA pede para JULIANA procurar 
CARLOS, do RECURSOS HUMANOS: 9954-7944/9279-2265.

COMENTÁRIO:

6492270136 26/02/2013 14:18:52 26/02/2013 14:22:40

        0 00:03:48 6499759027 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CARRIJO x NEIBA: CARRIJO pergunta se NEIBA vai trabalhar com MARCONI em GOIÂNIA e NEIBA diz que não tem nada definido. 
Diz que (BERALDO?) está trabalhando e aí não tem jeito. Provavelmente NEIBA iria trabalhar na AGETOP. NEIBA pergunta como 
está a cidade e CARRIJO fala de problemas com os mototaxistas, taxistas e pessoal da educação. (áudio com muita 
interferência). CARRIJO cita ENEAS, MARCELO, VALE e EDIMAR como os únicos que os mototaxistas acham que vão ajudá-los. 
Falam sobre votarem em AGENOR e sobre assuntos políticos e secretariado. CARRIJO pergunta pelo negócio da cassação de 
NEIBA e sobre ela estar oito anos inenelígel. NEIBA diz que não, que pode se candidatar. 

COMENTÁRIO:

6492270136 27/02/2013 09:31:27 27/02/2013 09:39:37

        0 00:08:10 6492032468 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: 1m27s  - ELIAS pergunta NEIBA se ela lembra daquela empresa, daquele trem hospitalar do laboratório, NEIBA diz sim, ELIAS 
relata que acertaram com os cara lá, que o Dr. ANTÔNIO fez, com participação de ELIAS, este diz que o JÚNIOR lhe procurou, 
porque tinha ficado uns cheques para pagá-lo, mais não pagaram ninguém,  que JÚNIOR olhou nos trem, e consta como 
liquidado, JÚNIOR ameaçou procurar o Ministério Público para cobrar a dívida. ELIAS diz que falou a ele, que não está liquidado 
porque não foi feito o acerto ainda, que o acerto foi feito, e, eles assinaram tudo, ELIAS pergunta NEIBA se esta lembra se eles 
assinaram, pois o Dr, ANTÔNIO iria fazer todas as letras, eles iriam assinar tudo normal, NEIBA diz  não lembrar. ELIAS diz a 
NEIBA que precisam conversar com o DR. ANTÔNIO auditor para verif icar como f icou, a f im de evitar problemas para ambos pois 
JÚNIOR lhe disse que eles estão entrando no Ministério Público para receber. ELIAS diz que o acerto deles lá f icaram em R$ 
40.000,00, NEIBA corrige e diz que f icou em R$ 60.000,00. ELIAS dúvida do valor,pois acredita que ficou em torno de R$ 
40.000,00, só que contador não fez o acerto na contabilidade, entra no sistema e consta como liquidado. NEIBA diz que anularam 
tudo. NEIBA e ELIAS comentam sobre possível dívida deixada por NEIBA, esta diz que eles terão que provar na justiça, quando 
esta entregar o balancete. 
...
5m50s - ELIAS pergunta NEIBA se está tudo bem, esta diz que sim, que o Ministério Público toda hora entra com uma denúncia, 
NEIBA pergunta ELIAS se este viu aquele lá do Posto centro-oeste, ELIAS diz que não, NEIBA diz a ELIAS que ele está no meio 
também, pediram a indisponibilidade dos bens e a quebra de sigilo bancário, denúncia de compra superfaturada de 2007 e 2008. 
ELIAS pergunta NEIBA se esta fez a defesa, NEIBA diz que ainda não foi notif icada, tal informação consta no site do Ministério 
Público. ELIAS pergunta se foi o tribunal que denunciou, NEIBA confirma,  e diz que consta contrato ilegal e não sabe se é 
superfaturamento, ELIAS diz que não sabia dessa. NEIBA diz que são ela e mais onze, ela, o ELIAS, o TÓTA,  KELVIA, INAJARA, 
VALDEBRAN, IDENÍCIO, WENDEL. ELIAS pergunta se é superfaturado e se estava mesmo. NEIBA diz não saber, porque não 
acompanhava, ELIAS fala que era licitação,  NEIBA confirma, ELIAS diz que não vira não. NEIBA diz estar desesperada, pois 
cada dia surge uma nova denúncia.

PAULA CAROLINE SILVA GOMES

COMENTÁRIO:

6291429409 20/03/2013 08:04:01 20/03/2013 08:05:27

        0 00:01:26 6492989521 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

ANA CAROLINA liga para JANAÍNA e pergunta se esta tem pendrive, pois tem que passar no NEL (?) para ele gravar o trabalho 
para elas passarem, porque se ele passar, a MEIRE vai desconfiar. JANAÍNA diz que não sabe se tem como sair agora para ir lá. 
ANA diz que pode ser na hora do almoço e fala que no pendrive dela não cabe. 

COMENTÁRIO:

6291429409 20/03/2013 15:03:10 20/03/2013 15:05:50

        0 00:02:40 6292731744 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: PAULA pede para sua mãe fazer a panqueca. MÃE diz que não tem recheio e pede para PAULA comprar carne moída, leite e 
toddy. MÃE pergunta se no telefone de PAULA tem o número da JANAÍNA. PAULA diz que não. MÃE diz que foi lá correndo para 
gravar o trabalho no pendrive dela, mas  (alguém) não tinha terminado, que não pode f icar esperando, que era para PAULA 
avisar para ela (JANAÍNA) que o LEONARDO ia deixar com ela para ela transmitir. PAULA fala que qualquer coisa elas 
transmitem amanhã lá. MÃE diz que não pode, que era para o dia 13 e a (NEIDE?) deixou para transmitir hoje. PAULA diz que ela 
estava lá agora mesmo, mas com a cara tão despreocupada. MÃE diz que ficou resolvido de o LEO lhe passar na hora do 
almoço, ela pegar, chegar lá e transmitir, mas eu não fui trabalhar, que ela nem está sabendo. PAULA pergunta se o LEO não 
pode mandar para lá e ela transmitir. MÃE diz que o LEO ficou de entregar o pendrive para ela. Que é para PAULA ligar para ela 
(JANAÍNA) e dizer que sua mãe foi lá e não estava pronto, que para falar para ela transmitir que sua mãe não foi trabalhar hoje.

COMENTÁRIO:

6291429409 21/03/2013 14:41:46 21/03/2013 14:46:05

        0 00:04:19 6291935209 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: PAULA fala com HNI (CLEITON?) e diz que o Dr. BENO vai fazer o recurso dele, que precisa da propostas realinhadas, dos itens 
que ele ganhou, que o DR. BENO quer conversar com ele, se ele decidiu se vai ou não participar, que tem de assinar a ata. HNI 
fala que até ia lá essa semana, que acabou de falar com o ARNALDO agora, o problema é que levou a centrífuga deles, que ela 
só vai f icar pronta à tarde ou amanhã. PAULA fala que vai passar para Dr. BENO. Este fala que HNI abandonou a licitação deles. 
HNI diz que f icou de voltar para assinar a ata, mas que levou um equipamento do hospital, mas o equipamento não f icou pronto, 
por isso não voltou, que se f icar pronto à tarde, amanhã ele vai, leva os documentos e assina a ata. Dr. BENO fala que tentou 
salvar lá HNI, mas não teve jeito não, que está faltando alvará de funcionamento. HNI diz que vai ver com a PAULA e Dr. BENO, 
que acha que pode deixar do jeito que está, que aí f ica sem ganhar nada, só que aí vai fazer uma proposta para o MARQUINHO e 
a PAULA, que aí compram um pouquinho de coisa deles, e o que ele fornecer, por conta de seus equipamentos que estão lá, 
aqueles do comodato, eles fazem uma nota de serviço de manutenção do equipamento, do conserto do equipamento, ou alguma 
coisa nesse sentido. Dr. BENO fala que as notas tem que f icar no nome deles, que não adianta pegar dele para vender 
(?ininteligível) licitação. HNI pergunta se é do conserto do equipamento. Dr. BENO diz que está falando da venda de produtos. Dr. 
BENO pergunta se HNI não consegue o levantamento dessa licença, do alvará de funcionamento. HNI fala que já foi atrás, que 
está regularizando, que teve lá segunda-feira, o rapaz está olhando para ele, que esteve com o contador, que ele está olhando 
isso para ver se sai mais rápido. Dr. BENO pergunta qual o período, que está tentando salvar ele lá. HNI diz que eles marcaram 
para HNI ir lá, que está dependendo do projeto que a AMMA, de descarte de material, só que ele não tem descarte de material, 
que está fazendo por fora lá com um rapaz que vai arrumar para eles. Dr. BENO fala que depois entra em contato.

COMENTÁRIO:

6291429409 21/03/2013 15:11:22 21/03/2013 15:15:17

        0 00:03:55 6239201404 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

DOMINGOS, da IDEAL HOSPITALAR, liga para PAULA e ELA diz que está terminando o pregão. DOMINGOS diz que f icou 
sabendo que este pregão vai ser cancelado e quer saber se esta informação procede. PAULA responde: "Nunca.". DOMINGOS 
diz que a NÚRIA estava lá, mas eles não faturam, pois ficaram sabendo que o pregão seria cancelado. DOMINGOS diz que 
também que ia ligar para o advogado da prefeitura agora. PAULA diz que ele está ao lado dela e não tem nada disso. PAULA fala 
que vai ligar para a SOCRAM e para a PROTEC para eles levarem as propostas alinhadas. DOMINGOS pergunta o dia que o 
contrato vai f icar pronto. PAULA diz que os contratos já estão prontos e que o DR. BENO só vai levar para Goiânia. DOMINGOS 
diz que, primeiro, vai esperar assinar o contrato para, depois, liberar mercadoria. PAULA insiste em saber quem falou para 
DOMINGOS sobre esse cancelamento. DOMINGOS só fala que o representante de uma empresa que não participou do pregão 
disse que seria cancelado. PAULA pergunta o nome do representante. DOMINGOS diz que não pode falar, pois isso pode 
complicar para ele. PAULA diz que a única empresa que teria interesse em atrapalhar é a JMÉDICA. PAULA diz que falou para 
eles (da JMÉDICA), que queriam que o pregão fosse cancelado antes, que isso não iria acontecer e que fariam o pregão. PAULA 
diz que ELE (MILTON ?) tinha interesse em participar do pregão, porém não arrumaram a documentação. DOMINGOS pergunta o 
dia que vão assinar o contrato. PAULA diz que só vai colher assinatura do prefeito. DOMINGOS pede a ela para avisá-lo para 
que ele vá ao escritório assinar o contrato.

COMENTÁRIO:

6291429409 21/03/2013 17:45:58 21/03/2013 17:47:39

        0 00:01:41 6299941376 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

RONILDO liga para PAULA e se desculpa, pois anteriormente não pôde atendê-la, porque estava participando de um pregão. 
PAULA diz que entende. RONILDO diz que, nesse final de semana, vai mandar para ela por email. PAULA diz que os dos 
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medicamentos, ela já mandou os contratos para o DR. DENIS e serão assinados a partir do dia 20, porque como teve a 
impugnação tiveram que contar o prazo para o recurso. PAULA pede para RONILDO ligar para o DR. DENIS e ver que dia que 
pode, a partir de segunda-feira. 

COMENTÁRIO:

6291429409 22/03/2013 08:29:33 22/03/2013 08:30:40

        0 00:01:07 6291047407 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CAIRO (da PROTEC) pergunta se PAULA tem a proposta dos itens da "Socran". PAULA diz que tem, que vai digitalizar e mandar 
por e-mail. HNI passa o e-mail: licitacoes@protecgo.com.br. PAULA diz que vai passar as 3. CAIRO diz que a dele ele tem. 
PAULA diz que então vai passar as 2. 

COMENTÁRIO:

6291429409 22/03/2013 09:38:55 22/03/2013 09:45:18

        0 00:06:23 6291047407 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: Ligação 1: CAIRO liga para PAULA e diz que estava conferindo a relação que ela mandou, porém não está batendo com relação 
aos itens, pois há uns itens que f icou para uma empresa e nesta relação consta outra. PAULA diz que essa é a que o pregoeiro 
tinha feito e pergunta se ele tem todas. CAIRO diz que, no mapa dele, ele colocou os itens que havia ganhado e, quanto aos itens 
que não ganhou, colocou o nome do vencedor com os respectivos valores. Então, como relação a essa listagem dele, de quem 
ganhou qual item, não está conferindo com a relação que ela enviou. PAULA pergunta pelo o que o GLEIDSON fez. CAIRO 
explica que o número 1 e 2 foi a SOCRAM que ganhou e lá consta que foi ele (o GLEIDSON ?). PAULA pede a CAIRO para 
arrumar e conversar com o SAMUEL para eles negociarem. CAIRO diz que tem outra questão que é com relação aos preços, 
pois praticamente todos os itens do GLEIDSON que estão lá, tanto ele (CAIRO) como a SOCRAM não conseguem fazer o preço 
dele. CAIRO diz que comparou os preços de GLEIDSON, constantes na relação que ela mandou, com os preços dele e viu que o 
mínimo dele (de CAIRO) não consegue aos preços de GLEIDSON. PAULA pede a CAIRO para ver com a SOCRAM o que eles 
podem fazer. Diz que o total da SOCRAM deu dezessete e pouco e o de CAIRO deu vinte e pouco e fala que a SOCRAM não fez 
a proposta realinhada igual a que CAIRO enviou. ESTE pergunta se a SOCRAM ainda não mandou e PAULA diz que não.  CAIRO 
contesta dizendo que a dele não deu isso tudo. PAULA diz que está falando do total de todos os itens. CAIRO pergunta se ela 
está falando da quantidade de itens. ELA confirma e reitera que a SOCRAM não enviou a proposta realinhada deles, diz que o 
SAMUEL "chiou, chiou" aquele dia e não mandou. CAIRO diz que a proposta dele deu quase quatro mil. PAULA pergunta se 
CAIRO quer que ela entre em contato com o SAMUEL. CAIRO diz que não e fala que o que pode fazer para ajudá-la e contatá-lo 
e confirmar com SAMUEL se o mapa deste confere com o dele. CAIRO diz que está errado, porque tem umas pipetas que consta 
que foi ele quem ganhou, mas, na verdade, foi a SOCRAM. CAIRO diz que vai conversar com o SAMUEL,  eles fazem a divisão, 
depois, vai fazer a planilha, de acordo com o que eles acertarem, e encaminha com o preço dele (de CAIRO) para ela analisar. 
CAIRO diz que pode até colocar o preço dele com o GLEIDSON para ela visualizar. PAULA diz que acha que vai ligar para o 
SAMUEL, porque aí eles se encontram e veem quem fica com o quê. CAIRO diz que vai ligar para ele para, primeiro, acertar a 
questão dos itens. Cita que a lâmpada do analisador é só o GLEIDSON que tem ela, porque o fornecedor dele (de CAIRO) importa 
essa lâmpada e não tinha previsão de data, então nem cotou. PAULA diz que, quanto a essa lâmpada, talvez eles dão um outro 
jeito. CAIRO finaliza dizendo que vai conversar com SAMUEL, fazer as propostas e encaminhar à ela. 

Ligação 2: LUÍS, da MECAMPÉ, liga para PAULA e pergunta se ela olhou os negócios. ELA explica que o balancete de 
fechamento, dos meses de novembro e de dezembro, ainda não foi passado para ela e que ainda está em poder do contador do 
Dr. ANTÔNIO, então não tem como ela fazer esse levantamento. PAULA diz que teve um vereador que queria ver uma tabela, 
mas ela não pôde atender, pois não tinha a posse desse balancete. Diz que f icaram de mandar para o tribunal e ela está 
aguardando o retorno desse documento do TCM. Que não é só LUÍS que está nesse caso, diz que tem vários. LUÍS pergunta se 
ela tem uma data. PAULA diz que não, pois depende do tribunal e, assim, que souber de alguma coisa o avisa. 

COMENTÁRIO:

6291429409 22/03/2013 09:57:33 22/03/2013 09:58:46

        0 00:01:13 6291047407 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI fala para a PAULA que ligou para o SAMUEL, mas este está viajando, que tem de aguardar ele voltar, que ele está em um 
pregão desde ontem, que ele só chega hoje de tarde, que na empresa só segunda-feira. Que já conversou com ele. PAULA diz 
que no f inal briga para eles no preço. HNI diz que quando conversar com SAMUEL na segunda liga para PAULA.

COMENTÁRIO:

6291429409 22/03/2013 15:30:45 22/03/2013 15:35:25

        0 00:04:40 6299014055 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI conversa com PAULA sobre assunto pessoal. Perguntam se estão bem, como estão os f ilhos e parentes. HNI pergunta se a 
prefeitura já quebrou. PAULA diz que eles estão re-erguendo a prefeitura aos poucos. HNI diz que viu que a prefeitura comprou 
um trator. PAULA diz que compraram e ganharam outro, compraram um terreno para construir as casas que a "AGEAB" havia 
liberado, que são 100 casas. HNI diz que quando eles estiverem precisando de ajuda na "ABEAB" ele está à disposição. PAULA 
fala que só estava faltando o terreno, que o prefeito já tinha ganhado as casas, que estavam querendo construir no terreno da 
secretaria de educação do estado. HNI diz que não pode. PAULA diz que o atual prefeito não vai fazer isso, que ele vai leiloar 
uma casa da prefeitura que não tem utilidade nenhuma, que não tem ninguém morando, que era a casa que estava emprestada 
para a juíza, que vai vender a casa e dar entrada no terreno e depois de 45 dias vai dar o restante. HNI indaga se a prefeitura 
pode sair assim comprando, que tem que fazer licitação. PAULA comenta que eles iam desapropriar, que negociaram, mas o 
cara subiu muito o preço, mas como é utilidade pública, ela acha que eles tem resguardo. HNI fala para PAULA ler a lei de 
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licitações. Que como o cara tinha superfaturado, iniciaram o processo de desapropriação, que aí o cara voltou atrás e resolveu 
vender, que então f izeram um acordo e compraram.

COMENTÁRIO:

6291429409 23/03/2013 16:00:49 23/03/2013 16:02:31

        0 00:01:42 6292731744 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

PAULA liga para MÃE e conversam assuntos pessoais. MÃE diz que assinou o documento de exoneração da RITINHA (?), 
porque ela não quer trabalhar o dia todo, só que o concurso dela é de seis horas. MÃE diz que ela quer isso para entrar com 
processo. PAULA fala que se não entrar com o processo administrativo contra ela, o Tribunal vai em cima delas, porque elas 
estão mantendo um funcionário que não está trabalhando. MÃE diz que todo mundo colocou na cabeça dela que ela tem que 
trabalhar o dia inteiro. PAULA diz que ela tem que conversar com o Dr. DENIS e diz que ela abandonou o trabalho. 

COMENTÁRIO:

6291429409 25/03/2013 10:57:50 25/03/2013 11:02:08

        0 00:04:18 6281151500 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: PAULA fala para Dr. DÊNIS que vão fazer um aditivo do pessoal da saúde de um mês, que aí dá tempo de fechar com o cara da 
associação, por que senão vai complicar o pagamento desse povo agora. Que o primeiro contrato é de 60 dias, que depois Dr. 
DÊNIS arrumou o decreto para 90 dias. DÊNIS pergunta se os novos contratos são a partir de 1º de abril. PAULA diz que sim. 
DÊNIS pergunta quando o orçamento fecha. PAULA fala que a abertura era para ser dia 4 de março. DÊNIS diz que de prorrogar 
dos médicos mesmo, pois não tem jeito deles receber março. DÊNIS fala que alguém ligou para assinar um contrato. PAULA diz 
que é para DÊNIS conversar com ele e fechar direitinho, que tem as certidões dele e está tudo ok, que era para dar uma olhada 
no contrato de credenciamento. DÊNIS pergunta se já acertou questão de valores. PAULA diz que não, que o MARQUINHO tinha 
falado que poderia seguir, que alguém fez uma planilha, uma simulação. PAULA fala que no edital vão colocar o que precisam, 
mas que mais para a frente a IVONE poderá precisar de mais alguém. PAULA pergunta se vão ter de fazer um outro 
credenciamento. DÊNIS diz que é só colocar no edital os profissionais, mesmo que não contrate agora, depois faz o aditamento. 
PAULA fala que já colocou todos os profissionais. DÊNIS fala sobre colocar o valor máximo de pagamento ao profissional. 
PAULA diz que no caso do enfermeiro, por exemplo, que pagariam R$ 2.064,00 sem a associação, mas que com a associação, 
irá para R$ 2.438,00, mas que tem os descontos, que o contrato direto sairia a R$ 80.592,86 e com eles sairia a R$ 74.838,00. 
PAULA diz que seria uma economia de mais ou menos R$ 15.000,00 por ano. PAULA f ica de enviar a planilha.

COMENTÁRIO:

6291429409 25/03/2013 11:05:03 25/03/2013 11:05:48

        0 00:00:45 6281151500 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: PAULA fala a Dr. Beno que é  "ATS" Associação Trabalhadores da Saúde. PAULA diz que ele não é de Goiânia, que ele fica em 
Morrinhos, mas que ele f ica em Goiânia também. PAULA fala que ele chama WESLEI.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6291429409 26/03/2013 15:41:37 26/03/2013 15:46:39

        0 00:05:02 6282642425 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

IVAN, da BL HOSPITALAR da BRASILINE de Goiânia, liga para PAULA e diz que precisa tirar um pedido referente a uma 
mercadoria que tem que entregar para eles, porém a pessoa que emitiu o pedido não especificou o nome que é para tirar a nota, 
apenas colocou CNPJ e endereço. PAULA pergunta qual o CNPJ informado. IVAN informa: 11.435.485.0001-62. PAULA diz que 
esse CNPJ é do Fundo Municipal de Saúde e confirma o endereço: Praça Antônio Parreira Duarte, s/n, Setor Castelo Branco, 
CEP: 75.635-000. IVAN pede um telefone de contato f ixo. PAULA informa: (64) 3419-1487. IVAN diz que vai tirar o pedido e, 
amanhã, vai despachar a mercadoria. PAULA informa que os contratos já estão prontos, porém falta colher as assinaturas. Diz 
também que o MARQUINHOS não está lá hoje para assinar. IVAN diz que, quando o contrato estiver assinado, é só avisá-lo que 
ele vai assinar. IVAN diz que no pedido tem duas caixas de álcool, cinquenta unidades de atadura, mas vai ter alguma coisa que 
vai ter que arrendondar por causa de questão de caixa, de dúzia. Cita como exemplo o pedido de um rolo de gaze tipo queijo e 
diz que não tem como mandar um, só acima de dez, porque essa é a quantidade mínina que ele fatura. PAULA pede a IVAN para 
falar com ELA (pessoa que fez o pedido). IVAN diz que não está conseguindo contatá-la no telefone informado. Diz que vai 
arredondar para o mínimo possível as quantidades e vai despachar a mercadoria amanhã. IVAN indaga se haverá algum carro 
deles em Goiânia amanhã. PAULA diz que, praticamente, da saúde todos os dias vai carro. PAULA pede a IVAN para ligar no 
telefone f ixo que ela informou e conversar com a TELMA, pois esta saberá se há carro indo para Goiânia. IVAN justifica que se 
despachar as mercadorias na transportadora, não receberão ainda nesta semana, por causa do feriado.

COMENTÁRIO:

6291429409 02/04/2013 07:58:22 02/04/2013 08:00:54

        0 00:02:32 6284400115 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: Luís "Mecanpé" liga perguntando a Paula sobre um empenho. Paula responde que não chegou balancete deles ainda não e que 
Marquinho não lhe passou nada. Luís pergunta como faz para ver sobre os atrasados do ano passado. Paula esclarece que não 
f ica com a parte f inanceira e que quem pode resolver isso é o prefeito Marcos e o Financeiro. Luís pergunta pelo telefone do 
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Financeiro. Paula responde: 3919-1487.

COMENTÁRIO:

6291429409 02/04/2013 09:05:59 02/04/2013 09:07:09

        0 00:01:10 6299941376 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: PAULA fala que os contratos de HNI estão com Dr. DÊNIS. HNI diz que este falou que estava com PAULA, que acabou de falar 
com ele e ele disse que poderia passar lá na PAULA para assinar com ela. PAULA diz que vai conversar com ele. HNI diz que já 
está na estrada e está chegando lá. PAULA diz que HNI pode assinar com ela. HNI diz que vai passar lá depois do almoço.

COMENTÁRIO:

6291429409 02/04/2013 09:11:35 02/04/2013 09:13:18

        0 00:01:43 6299941376 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta a PAULA se não tem como ela passar o da "Star" por e-mail, que aí ele já levava assinado para ela. PAULA fala que 
pode e pergunta se HNI está falando da dental. HNI diz que sim, que aí passa lá na empresa e já leva assinado para PAULA. HNI 
passa o seguinte e-mail: tina@starodonto.com PAULA pergunta se a procuração o autoriza assinar. HNI diz que sim. PAULA diz 
tinha colocado em nome do representante da empresa. HNI diz que pode colocar um "pp". PAULA diz que qualquer coisa muda.

TOMAZ EDILSON FELICE CHAYB

COMENTÁRIO:

6284054872 09/04/2013 08:06:27 09/04/2013 08:11:24

        0 00:04:57 6233486046 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARILDA (do Controle Interno) conversa com TOMAZ sobre contrato de dispensa de licitação, que a data do contrato é 6 de 
fevereiro e o processo de rotina está com data de 28 de março, que o contrato foi feito antes do processo. TOMAZ fala que o 
processo tem que ser sempre antes do contrato. MARILDA diz que avisou isso para o VILDENAN ontem, porque achou que 
estava errado, que este disse que falou com a secretária de TOMAZ (MARIANA) e esta disse que poderia ser feito dessa forma. 
TOMAZ fala que AMARILDA está correta, que tem de mudar a data do processo. MARILDA diz que nesse mesmo contrato já 
houve o distrito, que executaram serviço e tem 60 dias para pagar, que parece que era 90 dias. MARILDA pergunta se o Controle 
Interno tem que fazer parecer do distrito também ou se é só do contrato. TOMAZ entende que seria interessante fazer o parecer, 
pois tudo que acontece no processo o Controle Interno tem que manifestar.

COMENTÁRIO:
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        0 00:04:46 6233486046 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARILDA (do Controle Interno) conversa com TOMAZ sobre contrato de dispensa de licitação, que a data do contrato é 6 de 
fevereiro e o processo de rotina está com data de 28 de março, que o contrato foi feito antes do processo. TOMAZ fala que o 
processo tem que ser sempre antes do contrato. MARILDA diz que avisou isso para o VILDENAN ontem, porque achou que 
estava errado, que este disse que falou com a secretária de TOMAZ (MARIANA) e esta disse que poderia ser feito dessa forma. 
TOMAZ fala que AMARILDA está correta, que tem de mudar a data do processo. MARILDA diz que nesse mesmo contrato já 
houve o DISTRATO, que executaram serviço e tem 60 dias para pagar, que parece que era 90 dias. MARILDA pergunta se o 
Controle Interno tem que fazer parecer do DISTRATO também ou se é só do contrato. TOMAZ entende que seria interessante 
fazer o parecer, pois tudo que acontece no processo o Controle Interno tem que manifestar.

COMENTÁRIO:
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        0 00:05:30 6298015176 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VILDENAN conversa com TOMAZ sobre o problema da data dos processos que estão pós contratos, que esses processos são 
gerados em cima dos contratos e não estes em cima dos processo. TOMAZ fala que estão apagando incêndio. VILDENAN fala 
que precisa de dados específ icos para gerar o processo, que não dá para fazer processo com data retroativa, que vão ter de 
refazer vários processos que as datas estão posteriores aos contratos. TOMAZ fala que no processo de licitação o contrato é 
sempre posterior ao processo, que o contrato é derivado da escolha da melhor proposta. VILDENAN fala que estão pesando em 
cima de emergencial, que neste caso não teve melhor proposta. TOMAZ diz que mesmo sendo emergencial tem de fazer coleta 
de 2, 3 preços, que tem que ter um parecer justif icando a compra ou serviço, tem que ter a dotação orçamentária, que tudo isso 
tem que anteceder o contrato. Que todo jeito vai ter que refazer os processos. VILDENAN pergunta como ele vai proceder com 
os contratos de 02 de janeiro. TOMAZ diz que é para colocar tudo com data do dia 2. HNI diz que não tem como correr, então tem 
que corrigir. TOMAZ fala que está querendo ir lá semana que vem para ajudar. HNI fala que tem pregão marcado para 17 e 18, 
que já está fechada, está soltando os editais, que ainda vão soltar um da máquina "bobiquete", uniformes municipais e 
medicamentos, que ainda tem de marcar a data. Comenta de fazer o do medicamento em 1 dia. TOMAZ fala que não dá tempo, 
que tem de ser uns dois dias, que no de medicamento ele tem de estar junto, que o edital é ele que vai fazer, que depois que 
passa a lista ele organiza o resto. HNI diz que vai terminar a planilha e passa para TOMAZ. HNI pergunta pelos processos 
encaminhados, mas ligação cai.

COMENTÁRIO:

6284054872 09/04/2013 08:38:32 09/04/2013 08:43:49

        0 00:05:17 6298015176 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CHAMADA DUPLICADA
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TOMAZ EDILSON FELICE CHAYB
TRANSCRIÇÃO: HNI (ILDENAN?) conversa com TOMAZ sobre o problema da data dos processos que estão pós contratos, que esses processos 

são gerados em cima dos contratos e não estes em cima dos processo. TOMAZ fala que estão apagando incêndio. HNI fala que 
precisa de dados específ icos para gerar o processo, que não dá para fazer processo com data retroativa, que vão ter de 
refazer vários processos que as datas estão posteriores aos contratos. TOMAZ fala que no processo de licitação o contrato é 
sempre posterior ao processo, que o contrato é derivado da escolha da melhor proposta. HNI fala que estão pesando em cima de 
emergencial, que neste caso não teve melhor proposta. TOMAZ diz que mesmo sendo emergencial tem de fazer coleta de 2, 3 
preços, que tem que ter um parecer justif icando a compra ou serviço, tem que ter a dotação orçamentária, que tudo isso tem que 
anteceder o contrato. Que todo jeito vai ter que refazer os processos. HNI pergunta como ele vai proceder com os contratos de 
02 de janeiro. TOMAZ diz que é para colocar tudo com data do dia 2. HNI diz que não tem como correr, então tem que corrigir. 
TOMAZ fala que está querendo ir lá semana que vem para ajudar. HNI fala que tem pregão marcado para 17 e 18, que já está 
fechada, está soltando os editais, que ainda vão soltar um da máquina "bobiquete", uniformes municipais e medicamentos, que 
ainda tem de marcar a data. Comenta de fazer o do medicamento em 1 dia. TOMAZ fala que não dá tempo, que tem de ser uns 
dois dias, que no de medicamento ele tem de estar junto, que o edital é ele que vai fazer, que depois que passa a lista ele 
organiza o resto. HNI diz que vai terminar a planilha e passa para TOMAZ. HNI pergunta pelos processos encaminhados, mas 
ligação cai.

COMENTÁRIO:

6284054872 09/04/2013 09:27:59 09/04/2013 09:35:00

        0 00:07:01 6230911456 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARIANA fala a TOMAZ que lá em Vianópolis já tinha feito um processo de inexigibilidade, com o valor de R$ 2.000,00 e o Código 
Tributário no valor de R$ 5.000,00. TOMAZ diz que o prefeito lá é terrível, que ele o fez fazer tudo por R$ 2.000,00, que ainda 
queria tirar a execução f iscal de sua mão, que seu contrato é de 12 meses. MARIANA fala que vai corrigir e mandar lá para o 
LUCAS, que este já chegou. MARIANA diz que vai mandar para TOMAZ uma planilha de datas de licitação, que a LU mandou 4 de 
Araguapaz, que é tudo no mesmo dia do transporte escolar, uma 30/04, que vai mandar a que ela marcou em São Patrício. 
TOMAZ fala que precisa saber das datas para programar e não bater uma com outra, principalmente quando for medicamento, 
que com medicamento não pode chocar. MARIANA pergunta o que TOMAZ decidiu com o prefeito sobre a concorrência pública, 
de Itapaci. TOMAZ diz que vai ser concorrência mesmo, que a ANA JAQUELINE vai preparar tudo e mandar para eles, que vão 
dar uma olhada no edital. MARIANE pergunta pelo pregão de 3 motos. TOMAZ diz que é só escolher a especif icação da moto e 
jogar no edital, desde que não coloque a marcar. Falam sobre reunião com ÉRICA. MARIANA fala que alguém de Inaciolândia quer 
que ela vai lá, que vai montar o processo de inexigibilidade completo. TOMAZ fala para MARIANA ir, que só tem compromisso 
com HELITON em Matrinchã e Bom Jesus, que agora é para MARIANA assumir. Que na volta é para MARIANA passar no 
MARQUINHO, sentar com ele e ver tudo que tem pendente. MARIANA fala sobre o trabalho de LETÍCIA. 

COMENTÁRIO:

6284054872 09/04/2013 09:35:18 09/04/2013 09:37:49

        0 00:02:31 6492790925 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LUCIENE (de Corumbaíba) fala que o LEANDRO da licitação vai fazer uma pergunta a TOMAZ. LEANDRO pergunta se pode 
dispensar "CNTT" carta-convite. TOMAZ fala que não gosta de dispensar a trabalhista. LEANDRO explica que o cara é de Minas 
e eles não trabalham com isso, que passou a documentação e ele passou batido. TOMAZ fala que pode tirar a certidão no site, 
que é só digitar o CNPJ, que LEANDRO pode fazer isso. LEANDRO diz que o problema é que a licitação era para ter sido feita 
antes, que o problema é esse. TOMAZ fala que se não tem jeito, que pode dispensar a certidão, que não é para colocá-la no 
edital como exigência. LEANDRO diz que vai tirar do edital.

COMENTÁRIO:

6284054872 09/04/2013 11:27:40 09/04/2013 11:31:43

        0 00:04:03 6286224066 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: NETO conversa com TOMAZ sobre pescaria que este participou. TOMAZ diz que quer encontrar com NETO na quinta para 
conversarem pessoalmente. NETO comenta que a menina de Bom Jesus disse que está tudo pronto, que se precisar de ajuda ela 
está à disposição, que podem encontrar no escritório de TOMAZ. Este fala para conversarem sobre isso na quinta.

COMENTÁRIO:

6284054872 09/04/2013 11:27:51 09/04/2013 11:31:43

        0 00:03:52 6286224066 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: NETO conversa com TOMAZ sobre pescaria que este participou. TOMAZ diz que quer encontrar com NETO na quinta para 
conversarem pessoalmente. NETO comenta que a menina de Bom Jesus disse que está tudo pronto, que se precisar de ajuda ela 
está à disposição, que podem encontrar no escritório de TOMAZ. Este fala para conversarem sobre isso na quinta.

COMENTÁRIO:

6284054872 09/04/2013 11:57:25 09/04/2013 11:58:35

        0 00:01:10 6282341413 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ANDRÉ fala a TOMAZ que encontrou com o "GUDE?" na inauguração do Diretório do PSD, que este perguntou com está lá. Que 
então agora está perguntando a TOMAZ como que vai f icar. TOMAZ fala que vai ter que cancelar, que o cara está ligando lá 
todos os dias, que mandou falar que não tem previsão de homologação. Ficam de conversar depois. 
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TOMAZ EDILSON FELICE CHAYB

COMENTÁRIO:

6284054872 09/04/2013 11:57:37 09/04/2013 11:58:36

        0 00:00:59 6282341413 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ANDRÉ fala a TOMAZ que encontrou com o "GUDE?" na inauguração do Diretório do PSD, que este perguntou com está lá. Que 
então agora está perguntando a TOMAZ como que vai f icar. TOMAZ fala que vai ter que cancelar, que o cara está ligando lá 
todos os dias, que mandou falar que não tem previsão de homologação. Ficam de conversar depois. 

COMENTÁRIO:

6284054872 09/04/2013 13:29:39 09/04/2013 13:30:57

        0 00:01:18 6233532988 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ANDREIA (da "Combrasil") pergunta a TOMAZ se os editais de Mozarlândia e Araguapaz estão prontos. TOMAZ fala para 
ANDREIA ligar no 3091-4566, para falar com MARIANA. 

COMENTÁRIO:

6284054872 09/04/2013 13:29:51 09/04/2013 13:30:58

        0 00:01:07 6233532988 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ANDREIA (da "Combrasil") pergunta a TOMAZ se os editais de Mozarlândia e Araguapaz estão prontos. TOMAZ fala para 
ANDREIA ligar no 3091-4566, para falar com MARIANA. 

COMENTÁRIO:

6284054872 09/04/2013 16:10:49 09/04/2013 16:13:06

        0 00:02:17 6230911456 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARIANA pergunta a TOMAZ se a FERNANDA era do escritório do CRISTIANO. TOMAZ fala que não, que são amigos, que ela 
fazia algumas políticas de investimento para os municípios de CRISTIANO, só que este foi para Brasília e levou ela. MARIANA fala 
que a pessoa que indicou foi e na verdade eles têm uma amizade com o CRISTIANO, que quando comentou, ele falou que às 
vezes ele está entrando num escritório que o CRISTIANO é parceiro e está com medo de f icar uma situação complicada. TOMAZ 
fala que não tem problema, que eles não têm interesse em Goiás, que tem que avisar a FERNANDA. MARIANA fala que não 
conseguiu contato com ela. TOMAZ fala que eles não podem parar se não consegue dizer para ela que não precisa mais 
trabalhar. MARIANA diz que vai continuar tentando. TOMAZ diz que tem o e-mail de FERNANDA, que é para MARIANA entrar em 
seu e-mail e procurar por "Fernanda investimentos". FERNANDA diz que vai procurar.

COMENTÁRIO:

6284054872 09/04/2013 16:42:31 09/04/2013 16:43:39

        0 00:01:08 6281645962 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FLÁVIO diz  a TOMAZ que está em Catalão. TOMAZ fala que a sua menina que FLÁVIO vai procurar em Araguari é a SAMANTA, 
que ela está aguardando FLÁVIO, que este pode ir lá amanhã que a SAMANTA estará lá. TOMAZ fala que está saindo de lá hoje, 
que ele foi ontem, que já tem os pregões lá, que é para FLÁVIO já instalar o sistema, que já pega o contrato e já deixa tudo 
pronto, que ela já está a par.

COMENTÁRIO:

6284054872 09/04/2013 16:57:40 09/04/2013 17:02:25

        0 00:04:45 6230914566 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARIANA diz a TOMAZ que ligou uma pessoa, uma tal de IRACEMA, da "Peça Word Infor" que faz os arquivos de licitação, que 
ela falou que os editais de MOZARLÂNDIA, que eles enviaram de combustível, gênero alimentício, pneus, material de expediente 
e transporte escolar, que está menor preço por lote e não menor preço por item. TOMAZ diz que é para dizer para ela ignorar 
isso e colocar tudo por item, que eles organizam, refazem o edital. MARIANA fala que lá não está isso, que não está  menor 
preço por lote, que está "melhor preço". Que ela falou que no modelo de edital que eles fizeram está carta-convite. TOMAZ diz 
que é pregão, que eles só mexem com pregão. MARIANA diz que ela falou que está escrito "pregão tipo melhor preço". TOMAZ 
fala que tudo bem. MARIANA diz que ela está falando que é por lote. TOMAZ fala para MARIANA ligar para ela e dizer que é tudo 
por item, que tem que colocar no edital que é por item, que aí eles refazem as primeiras páginas dos editais e coloca que é por 
item. TOMAZ pergunta se no aviso de publicação não está por item. MARIANA acha que não, que vai verif icar. TOMAZ fala que 
se não tiver não anula, que pode deixar correr, que só troca a 1ª página do edital, que tem que constar menor preço, por item, 
que se não está escrito item, não tem problema, que na planilha está especificado por item, que se ninguém ligou perguntando é 
porque deu para fazer. TOMAZ diz que vai chegar no escritório por vota de seis e meia e  pede para MARIANA esperá-lo. 
MARIANA comenta que está sem internet, que mandou formatar o seu computador, que pegou vírus. TOMAZ fala que tem de ir 
em São Patrício, Carmo e Uruana, que é para deixar organizado com o LUCAS para ele ir com ele amanhã, que aí apresenta ele 
nesses três municípios, que é para dizer para ele que TOMAZ vai pegá-lo sete horas no escritório. TOMAZ comenta que amanhã 
tem dois pregões em Carmo, que assim LUCAS já acompanha.   

COMENTÁRIO:

6284054872 09/04/2013 17:29:47 09/04/2013 17:31:51

        0 00:02:04 6499299116 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TOMAZ EDILSON FELICE CHAYB
TRANSCRIÇÃO: GUDI diz a TOMAZ que encontrará terceiro no Flamboyant ("porque aquele negócio daquele rapaz, ele cancelou tudo"), pede 

para TOMAZ ir ao seu encontro (às 19 horas) para auxiliá-lo.

COMENTÁRIO:

6284054872 09/04/2013 17:32:10 09/04/2013 17:40:01

        0 00:07:51 6281595936 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz a MARIANA que irá para Carmo amanhã (10/04), tem licitação marcada para 09 horas. MARIANA questiona se é para 
ir a Inaciolândia amanhã. TOMAZ questiona se eles pediram para ela ir. MARIANA diz que conversou com "ODAIR ?", ele f icou de 
mandar ... inexigibilidade, mas não mandou. TOMAZ questiona se ela vai lá para assinar o contrato, ou vai esperar A Fortiori. 
MARIANA diz que lá pode ser a "... Máximo", para esperar A Fortiori pode ser Bom Jesus. TOMAZ diz que os advogados lá são 
enrolados, que tem que levar pronto e pegar a assinatura do Prefeito. TOMAZ questiona sobre Matrinchã, se não vão emitir nota. 
MARIANA diz que falaram sobre alteração do valor do contrato (R$ 3.000,00 ou R$ 2.800,00). TOMAZ diz que são R$ 3.000,00 
bruto. TOMAZ diz que ele (HÉLIO) está "fazendo rolo", que o Prefeito já está desconfiado dele. TOMAZ diz que não quer 
"nadinha de ROGÉRIO" em "seus" municípios, diz que tem que ter "política" com ROGÉRIO, que não "pode queimar com ele, mas 
também não pode envolver de jeito nenhum". 

COMENTÁRIO:

6284054872 09/04/2013 18:02:22 09/04/2013 18:04:07

        0 00:01:45 6299377577 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: IRACEMA (da "Passor ?? de Informática) diz a TOMAZ que está tentando entrar em contato com GILDENAN, porque o edital do 
pregão 005, está com a data de 17 de abril, às 09 horas, "só tem um outro pregão que vai coincidir, com a diferença de uma 
hora". TOMAZ diz que marca com o intervalo de um hora para ele mesmo poder fazer, que faz 3/4 pregões um dia. IRACEMA 
questiona data de pregões. TOMAZ pede para confirmar com MARIANA (que está com planilha com todos os agendamentos de 
pregões). 

COMENTÁRIO:

6284054872 09/04/2013 18:06:59 09/04/2013 18:15:53

        0 00:08:54 6281350900 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCO diz a TOMAZ que "eles" não quiseram passar o substabelecimento para Atma assinar, diz que tentará resolver por 
Goiânia, caso contrário vai a Mineiros essa semana. TOMAZ questiona sobre Chapadão. MARCO diz que conversou com 
HUMBERTO. TOMAZ diz que, quando estava para Pantanal, ALEX (Procurador) o ligou... diz que eles toparam assinar os ajustes, 
mas estão querendo um compromisso no repasse do dinheiro. TOMAZ diz que falou para FRANK que tem que pagar primeiro e 
depois receber o dinheiro da Prefeitura, diz que FRANK comentou que a Prefeitura não vai pagar sem saber se ele vai repassar 
o dinheiro para a empreiteira. TOMAZ diz que o acordo "está perfeito". 

COMENTÁRIO:

6284054872 09/04/2013 21:29:22 09/04/2013 21:35:45

        0 00:06:23 6181400407 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ fala que chegou hoje de ARAGUARI. VIVALDO pergunta como estão as coisas lá. TOMAZ fala que já adiantou muito, 
que foi muito bom, que está evoluindo. VIVALDO fala que alguém (BAIANO?) lhe disse que a conversa ontem à noite com o 
prefeito foi boa também. TOMAZ diz que foi boa, que ele deu todo o respaldo possível. VIVALDO comenta que assim o prefeito 
de Araguari vai o conhecendo. TOMAZ diz que à medida que ele for o conhecendo, ganhará mais espaço VIVALDO pergunta 
quando TOMAZ voltará em Araguari. TOMAZ acha que será na terça. VIVALDO indaga se TOMAZ indo uma vez na semana dá 
para entrar no "eixo". TOMAZ diz que hoje eles colocaram a SAMANTA dentro do departamento de licitação. Que a SAMANTA é 
pessoa de confiança do MARCELO, que passou a manhã inteira falando sobre licitação com SAMANTA, que ela vai ser o seus 
olhos e ouvidos lá, que sentiu f irmeza na SAMANTA, que à tarde foram no departamento de licitação e conversaram com toda a 
equipe, que sentou junto com o NEILTON e o ANTÔNIO CAMARGO, que ele falou o que a SAMANTA ia fazer lá dentro, que a 
partir da semana que vem todos os editais vão passar por ela e por ele, que já deu toda orientação. VIVALDO pergunta se eles 
viram quem manda. TOMAZ diz que eles entenderam o recado e o MARCELO do lado, que a partir de agora ela está lá e vai lhe 
manter informado, que o programa já está lá, que o cara vai instalá-lo amanhã, que vão sair do programa da prefeitura e 
transportar tudo para um programa novo, que vão saber manusear e ninguém vai poder esconder isso deles, que vão fazer o 
controle de tudo que é licitado no município. VIVALDO fala que dia 18 é a abertura da licitação da varreção de Inaciolância, que 
será 8:30 da manhã, que precisa muito de TOMAZ, pois apareceram 5 empresas, que elas f izeram visita, mas apenas 2 com 
engenheiro, que TOMAZ constou no edital que a visita tinha que ser de um técnico responsável pela empresa. TOMAZ fala que 
precisa confirmar essa informação no edital. VIVALDO fala que das 5, só duas, a deles e uma outra que apareceu com

COMENTÁRIO:

6284054872 10/04/2013 08:50:22 10/04/2013 08:51:31

        0 00:01:09 6291188646 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RONAN combina de encontrar com TOMAZ à tarde no escritório deste.

COMENTÁRIO:

6284054872 10/04/2013 08:54:31 10/04/2013 09:00:49

        0 00:06:18 6484377335 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

23/09/2013 11:52:16 322



TOMAZ EDILSON FELICE CHAYB
TRANSCRIÇÃO: JÚNIOR comenta com TOMAZ que está lamentando se perder o espaço lá, que a ida de Dra. MARIANA  fez com que a 

"mulherzada" gostasse, que acha que TOMAZ não errou de colocá-la para fazer o meio de campo. TOMAZ diz que está muito 
corrido para ele e então pediu para MARIANA ir lá resolver questão da previdência, que é ela que vai fazer o trabalho. JÚNIOR 
diz que agora a questão da previdência está tranquila, que fez questão de levar MARIANA para conversar com a prefeita. 
TOMAZ fala que ele tem que ver como ele faz para ajudar JÚNIOR lá e pergunta o que MARILDA resolveu com negócio do 
Ministério Público. JÚNIOR diz que falou a MARIANA que o processo vai demorar, que já passou 1 mês 1 mês e meio, que ela 
disse que até o dia 20 teria resolvido a questão da consultoria de TOMAZ, que disse a ela que é para f icar a critério dela que o 
TOMAZ já gerou um processo de confiança com eles, que eles poderiam fazer um contrato assim que a consultoria chegasse, 
no início do mês que vem, que esses 2 meses que passaram iriam diluir no valor que iria ser descontado, que assim ninguém 
perdia. TOMAZ diz que MARIANA falou para ele e não vê problema nisso, que em relação à licitação, já pode colocar a sua 
sociedade de advogados e que, em relação à previdência, é para esperar a empresa f icar pronta. JÚNIOR comenta que o valor 
do "título" f icaria alto se colocasse junto a previdência. TOMAZ concorda. JÚNIOR pergunta que dia TOMAZ vai lá. Este fala que 
pode ser amanhã, quinta ou sexta. JÚNIOR diz que é melhor na sexta e fala que a prefeita está em Goiânia hoje. TOMAZ fala que 
vai ligar para ela, para encontrá-la. TOMAZ fala que não vê problema, que lá em Corumbaíba tem 7 advogados, que ninguém faz 
nada, que o prefeito de lá fez uma carta-convite, que não quis fazer inexigibilidade. TOMAZ diz que vai alinhar essa conversa 
com a MARILDA hoje e ela dando o ok ele desce sexta-feira para organizar tudo, para então na segunda começar a trabalhar 
efetivamente.

COMENTÁRIO:

6284054872 10/04/2013 10:24:35 10/04/2013 10:26:55

        0 00:02:20 6492790925 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LUCIENE passa o telefone para LEANDRO conversar com TOMAZ. LEANDRO fala que fez a publicação de um edital que era 
refeição e pernoite, que quer saber se cada f irma pode participar por item ou lote. TOMAZ fala que LEANDRO tem que 
desmembrar os itens, pois são coisas diferentes. LEANDRO pergunta se tiver uma firma que possa participar dos dois itens. 
TOMAZ fala que ela participa dos dois, que dá lance nos dois. LEANDRO confirma se tem que separar os itens. TOMAZ diz que 
sim, porque senão está restringindo e direcionando. 

COMENTÁRIO:

6284054872 10/04/2013 10:27:40 10/04/2013 10:34:09

        0 00:06:29 6286229996 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI fala a TOMAZ que está dando seguimento lá, que vai ver se vai autorizar, que já conversou com ele e está esperando uma 
resposta, que já tinha uma pessoa que havia conversado, mas que ele iria olhar para dar uma resposta, em especial porque era 
indicação dele. HNI pergunta a TOMAZ sobre a coleta de lixo em Araguari, pergunta o que tem que fazer para ganhar isso. 
TOMAZ fala que ele tem que colocá-lo junto do pessoal ligado ao prefeito, que vai tentar marcar uma reunião lá. TOMAZ fala que 
a região lá são 8 lotes. HNI fala que vão pegar isso, que já montaram uma empresa, que já estão dando seguimento. HNI comenta 
sobre alguém forte em Araguari, mas não recorda o nome. TOMAZ comenta que ontem esteve reunido com o prefeito, que foi a 
primeira oportunidade de estar com ele, que falou do trabalho que vai desenvolver lá, que o prefeito lhe deu todo respaldo 
possível, que semana que vem vai voltar lá para fazer reunião com todo o secretariado e vai dizer o que ele vai implantar para 
modif icar o sistema, que vai acabar com aquele foco de corrupção e informação. HNI pede para TOMAZ olhar, que ele já está 
com a empresa montada. HNI pergunta se fazer pregão presencial é viável. TOMAZ fala que lá é pregão, que o Tribunal não 
aceita ser envelope fechado mais, que é o meio mais transparente. HNI fala para TOMAZ mandar as diretrizes. TOMAZ fala que 
só a varreção e a coleta é em torno de R$ 800,00 por mês, dos 8 lotes, que o resto é pintura de meio f io, capinagem, roçagem, 
manutenção das vias, que HNI tem que ver o projeto básico. HNI fala para TOMAZ ver em outras prefeituras e cita Mozarlândia.. 
TOMAZ fica de ver.

COMENTÁRIO:

6284054872 10/04/2013 11:39:45 10/04/2013 11:42:13

        0 00:02:28 6296316265 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI fala a TOMAZ que está precisando pegar o contrato que ele levou aquele dia e não pegou até hoje. TOMAZ diz que não está 
lembrado. HNI fala que é o da "Ricmed?". TOMAZ diz que não está lá mais, que não sabe o que fez dele, que lá não precisa, é 
totalmente desnecessário. HNI fala que o PAULO fica ligando. TOMAZ diz que é para HNI falar para ele que eles não fizeram 
contrato, que f izeram um contrato de gaveta que nem existe mais, porque essa coisa não pode aparecer, como que vai assinar 
um DISTRATO e colocar o "pé na peia". HNI diz que vai pedir alguém para ligar para TOMAZ a f im de que este explique. HNI fala 
que ainda está no MT e volta na sexta. TOMAZ diz que o CARLÃO pediu para fazer reunião com ele hoje. HNI diz que iria voltar 
hoje, mas que surgiu uma licitação e só vai voltar sexta. TOMAZ diz que vai e ver o que que é.

COMENTÁRIO:

6284054872 10/04/2013 11:43:27 10/04/2013 11:44:44

        0 00:01:17 6285611342 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ fala que está em Carmo do Rio Verde. HNI fala que o DELSON está em Goiânia, que ontem esteve com ele. HNI pergunta 
se MARIANA está lá também. TOMAZ diz que não, que ela deve estar no escritório. HNI diz que ligou lá e ela não está. TOMAZ 
comenta que está corrido, cada um está em um canto, que já tem uma semana que não vai no escritório. HNI fala que queria 
aquele negócio de Inaciolândia, o edital, aquele que eles f izeram, que está no computador dela. TOMAZ diz que MARIANA pode 
estar viajando.
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COMENTÁRIO:

6284054872 10/04/2013 11:44:56 10/04/2013 11:47:15

        0 00:02:19 6286622406 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: NETO pergunta se TOMAZ estará em Goiânia na sexta de manhã. TOMAZ acredita que sim. NETO diz que o chamaram na 
"Bercarp", para prestar esclarecimentos sobre os trem da "Recmed", que quer ver se TOMAZ pode acompanhá-lo ou arrumar 
outra pessoa para ir com ele. TOMAZ diz que não sabe do que se trata. NETO diz que pediu a ANA CLARA para olhar, que eles 
falaram somente que era a respeito da "Recmed", que ela não teve acesso e ela foi para São Paulo e acha que ela não vai 
chegar a tempo, que está marcado para 9 h da manhã. TOMAZ diz que vai acompanhá-lo, que esse trem é pesado, que 
chegando lá ele tem acesso a tudo, que vai ler o processo. NETO pede para TOMAZ antecipar e pegar uma cópia para eles se 
inteirarem do teor. TOMAZ concorda e f ica de ligar para NETO

COMENTÁRIO:

6284054872 10/04/2013 11:47:18 10/04/2013 11:49:15

        0 00:01:57 6692138401 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI liga para TOMAZ e diz que foi o MILTON que lhe passou o número de seu telefone, que eles estão em Aragarças e estão 
com uma dúvida, que o MILTON é parceiro e falou para eles ligarem para TOMAZ. HNI fala que tem aquele prazo emergencial 
para medicamentos, gênero alimentício, combustível, que tem uns fornecedores lá que no dia 31 de março não emitiram a nota, 
que foram emitir agora no mês de abril, mas que é referente ao mês de março. HNI pergunta se TOMAZ acha que vai ter 
problema com o Tribunal. TOMAZ pensa que não, pois a nota está referente ao emergencial de março. HNI comenta que o 
contrato era até o dia 31 de março, mas que ele emitiu a nota referente ao contrato que vigorava até esta data. TOMAZ diz que é 
isso mesmo.

COMENTÁRIO:

6284054872 10/04/2013 12:41:05 10/04/2013 12:42:25

        0 00:01:20 6281400407 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VIVALDO pergunta se TOMAZ estará em Goiânia amanhã. TOMAZ diz que vai estar hoje. VIVALDO diz que uma pessoa de 
Minas Gerais está indo encontrar com TOMAZ amanhã. TOMAZ diz que estará lá, que é só procurá-lo no escritório. VIVALDO 
fala para TOMAZ não esquecer de que dia 18 vai precisar dele.

COMENTÁRIO:

6284054872 10/04/2013 16:08:41 10/04/2013 16:12:43

        0 00:04:02 6434617934 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDMUNDO comenta com TOMAZ que a MARIANA enviou as decisões. Falam sobre ganho de causa para prefeitura, sobre 
validade de eleição. Falam sobre preocupação de PATRÍCIA e alteração de lei. Falam sobre previsão de pagamento a TOMAZ.

COMENTÁRIO:

6284054872 10/04/2013 18:12:33 10/04/2013 18:22:05

        0 00:09:32 3488920000 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO  conversa com TOMAZ sobre tratamento que deram a SAMANTA em seu primeiro dia de trabalho, que o pessoal não 
tratou ela bem. Falam sobre treiná-la. Falam sobre o NEILTON não ter feito o contrato de TOMAZ. Este comenta que deixou o 
contrato pronto naquela quinta-feira santa. MARCELO comenta que tem de voltar à prefeitura, pois o BORÉLIO está sendo 
massacrado pelo povão. TOMAZ fala que agora é hora de tirar o NEILTON de lá. MARCELO fala que vai conversar com o 
BORÉLIO, que queria que TOMAZ também conversasse com ele a respeito da importância de fazer o contrato de TOMAZ 
amanhã. MARCELO fala que vai passar o telefone do LEO para TOMAZ enviar mensagem dizendo que o NEILTON enrolou mais 
um dia, que é para ele dar uma olhadinha. TOMAZ pede MARCELO para enviar o telefone por mensagem, pois está em viagem. 
Falam sobre SAMANTA e o pessoal não estar passando nada para ela.

COMENTÁRIO:

6284054872 10/04/2013 18:23:43 10/04/2013 18:27:52

        0 00:04:09 6286229996 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz a RUI que está vindo de Carmo. RUI diz que lembrou o nome do rapaz, LEONARDO BORELLI (Procurador Geral). 
TOMAZ diz que ele "é o braço direito e esquerdo do Prefeito", que é com ele que está tratando todos os assuntos; diz que quem 
toma conta da parte jurídica é MARCEL (Subprocurador). TOMAZ diz que MARCEL deve vir na sexta-feira, mas BORELLI não "dá 
conta de sair de Araguari fácil". RUI diz para TOMAZ articular lá, para "pegar o lixo lá... fazer a coleta". TOMAZ diz que verá e 
retorna. 

COMENTÁRIO:

6284054872 10/04/2013 18:49:05 10/04/2013 18:52:16

        0 00:03:11 6281595936 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta à MARIANA se está passou o dia em INACIOLÂNDIA. MARIANA esclarece que sim, que foi conversar com o 
TÚLIO, olhar a legislação, decretos. MARIANA disse que já pegou alguns processos, orientou que a LUCIMAR não pode ficar lá 
(na prefeitura), pois participava do CONSELHO DELIBERATIVO. MARIANA diz que eles tiveram que cadastrar a FELICE & 
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POLICENA no site. Ela disse ter f icado esperando o cadastramento para pegar o número do contrato e o número do processo. 
MARIANA disse, também, que o TÚLIO já havia reservado uma data, 05/04, para assinar o contrato. Ela diz que fará o processo 
de hoje para amanhã e f icará faltando só a assinatura no dia 05/04. TOMAZ pergunta a partir de quando valeria o contrato, e 
MARIANA responde ser 05/04, data da assinatura. MARIANA diz que dormirá em MORRINHOS em decorrência da chuva. TOMAZ 
passará o dia de amanhã no escritório. MARIANA entende que não precisará conversar com o MARQUINHOS agora. 

COMENTÁRIO:

6284054872 10/04/2013 18:57:22 10/04/2013 19:10:11

        0 00:12:49 6299727432 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta ao HUMBERTO pelo dia em CUIABÁ. HUMBERTO responde que deixou a JANAÍNA atracada com aquele 
contrato social. TOMAZ pergunta se está para resolver. HUMBERTO entende que tem que sair. TOMAZ pergunta se HUMBERTO 
visitou um o "escritório técnico ambiental". HUMBERTO esclarece que a sua pauta principal era ir ao lado JANAÍNA e que não 
medirá esforços para que o contrato social saia e o outro compromisso melou.... Conversam sobre contratação de escritórios 
engenharias florestal para criação de projetos. HUMBERTO ofereceu ao WEVERSON R$ 15.000,00 por projetos, que aceitou... 
JANAÍNA negociará com a empresa e o contrato será feito por nós. TOMAZ pergunta ao HUMBERTO se é para buscar uma 
pastas de processos na ÁTIMA, conforme pediu a JULIANA por e-mail. HUMBERTO entende que o assunto deve ser discutido, 
ou seja, HUMBERTO compreende que a documentação deverá guardada no escritório de TOMAZ. HUMBERTO quer manter 
JANAÍNA e TOMAZ como advogados - operadores. HUMBERTO entende também que a JANAÍNA deve f icar no escritório de 
TOMAZ, para não acontecer como na contabilidade. HUMBERTO elogia TOMAZ dizendo que este agrega valores no negócio. 
Trocam idéias sobre gestão e comportamento de certos diretores. TOMAZ pergunta se HUMBERTO tem notícias do MARCO 
ANDRÉ, que irá para MINEIROS e CHAPADÃO, para resolver os dois assuntos, tentando antes negociar com o BRADESCO em 
Goiânia. TOMAZ entende que deverá fazer uma reunião em NOVA MUTUM, fazer um contrato... 

COMENTÁRIO:

6284054872 10/04/2013 20:28:15 10/04/2013 20:34:44

        0 00:06:29 6296316588 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RODRIGO fala a TOMAZ que está com o pessoal daquela cidade em que TOMAZ esteve lá e eles estão perguntando se TOMAZ 
pode enviar um profissional para lá. TOMAZ diz que se eles lhe derem um tempinho, consegue, que acabou de mandar um para 
Araguari nesta semana. RODRIGO diz que eles precisam de uma resposta urgente, pois estão sem jurídico. TOMAZ diz que tem 
que arrumar um profissional para morar lá ou um de lá e fazer o treinamento, que não precisa ser advogado, basta ter uma 
pessoa lá sob a orientação de seu escritório, que é ele que vai dar o norte. RODRIGO fala que a última pessoa que estava lá fez 
um contrato de R$ 6.600,00. TOMAZ diz que não vê dificuldade nesse valor, que o dele em Araguari é R$ 8.000,00, que dá para 
começar,  que é uma porta de entrada, que a dif iculdade é conseguir um profissional, que pode colocar um estagiário que faça o 
curso de direito à noite. RODRIGO passa o telefone para JAMIL e este pergunta a TOMAZ que dia f ica bom para ele ir lá. 
Combinam de TOMAZ ir lá na terça-feira de manhã. TOMAZ comenta que lá em Araguari colocou uma pessoa dele dentro da 
comissão, que desmontou a estrutura viciada que tinha lá, que lá é para atender a toda a demanda do município, que traz a 
pessoa para o seu escritório e a orienta, treina a pessoa conforme a sua experiência de trabalho, que um estagiário de direito 
seria suficiente para estar lá.

COMENTÁRIO:

6284054872 11/04/2013 08:08:57 11/04/2013 08:10:18

        0 00:01:21 6285661848 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: SIMONE (de São Miguel) pergunta a TOMAZ pelo edital. TOMAZ diz que está chegando no escritório e vai olhar isso, tanto de 
Mozarlândia, quanto de lá. SIMONE diz que está o aguardando para saber se vai ser o mesmo edital ou se haverá mudanças. 
TOMAZ diz que terá mudanças, que vai olhar isso na parte da manhã. SIMONE diz que quer antecipar para arrumar a 
documentação, que é para f icar tudo "redondinho". TOMAZ comenta que o que tem do outro lado também é bom. SIMONE 
concorda. TOMAZ diz que até meio dia está pronto.

COMENTÁRIO:

6284054872 11/04/2013 08:25:58 11/04/2013 08:30:52

        0 00:04:54 6281400407 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VIVALDO pergunta se TOMAZ fechou o contrato da previdência em Araguari. TOMAZ diz que não, que nem o seu ele assinou, 
que aquele menino da licitação está boicotando, que teve notícia de que este pegou o seu contrato e levou embora, que está 
preocupado de fazer o contrato de lá e depois o da previdência, que estando lá dentro, organiza para dar certo. TOMAZ diz que 
foi o NEILTON que levou o contrato, que o MARCELO falou que tem que chamar o BORÉLIO para buscar e chamar o cara para 
devolver o contrato, que vai tentar falar com o BORÉLIO hoje à tarde. VIVALDO fala que se TOMAZ puder é para ele ir lá amanhã 
que assim vai com ele lá. TOMAZ concorda e diz para chamá-lo na casa de VIVALDO. TOMAZ diz que precisa de entrar no 
departamento, que sem contrato não tem como. VIVALDO fala que o amigo  (procurador?) de TOMAZ é seu fã incondicional. 
Combinam de encontrar amanhã.

COMENTÁRIO:

6284054872 11/04/2013 08:34:21 11/04/2013 08:35:30

        0 00:01:09 6284269285 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: GUSTAVO pergunta a TOMAZ sobre o contrato, se já foi feita alguma coisa. TOMAZ diz que o convite já foi feito, que pode dar 
uma olhada para ver se já está com o VILDENAN. GUSTAVO fala que qualquer coisa é para avisar para o pessoal da saúde, que 
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se TOMAZ quiser fazer outro procedimento, tipo pregão, eles fazem. TOMAZ fala que acha que já foi feito um convite. TAMAZ 
diz que vai verif icar. 

COMENTÁRIO:

6284054872 11/04/2013 09:08:30 11/04/2013 09:13:17

        0 00:04:47 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta se TOMAZ está em Goiânia. TOMAZ diz que sim, que vai passar o dia em Goiânia. EDILBERTO pergunta se 
TOMAZ trouxe a relação e comenta que o prefeito (de Corumbaíba?) esteve lá, que este está satisfeito. EDILBERTO passa o 
telefone para CLÁUDIA. Esta explica a TOMAZ que eles f izeram uma licitação para uma prefeitura em Pimenta do Reino-RO, que 
ocorreu duas situações, que a primeira, o preço está abaixo do preço de venda hoje e a segunda situação é que eles só pagam 
se eles tiverem a certidão, que vai dar quase R$ 30.000,00 de venda e mesmo que eles entreguem com o preço abaixo eles não 
vão pagar enquanto não tiver a certidão federal. CLÁUDIA comenta que a moça de lá orientou fazer um documento para cancelar 
os itens, que lá eles estão precisando muito disso, que ela queria esse documento hoje. TOMAZ fala que não tem certidão e não 
tem perspectiva de arrumar, que sem certidão não tem pagamento, que isso daí não tem jeito de resolver essa situação rápido, 
que é pedir desistência dos itens mesmo. CLÁUDIA diz que eles precisam achar uma forma de fazer a desistência e não serem 
penalizados, pois o município pode ou não aceitar. TOMAZ pergunta se tem algum representante da empresa em Rondônia. 
CLÁUDIA diz que não. TOMAZ diz que já fez isso, que vai no município com uma petição pronta, dizendo que a empresa teve um 
problema na Receita Federal, que está em negociação, que eles provam, fala que a certidão está suspensa, que não tem 
condições de ter a certidão nesse momento, que por essas razões não tem como honrar o compromisso do pregão. CLÁUDIA 
fala que pelo que percebeu tem condições de resolver isso via e-mail. TOMAZ diz que faz a desistência por e-mail e explica essa 
razão, que é para CLÁUDIA mandar em seu e-mail o contrato, o andamento da certidão, alguma coisa que comprove, que pode 
ser o pedido de revisão que foi protocolado na receita, que é para fazer prova de que está em negociação. CLÁUDIA diz que vai 
mandar os documentos por e-mail.

COMENTÁRIO:

6284054872 11/04/2013 09:22:58 11/04/2013 09:24:00

        0 00:01:02 6284533000 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI fala que está com o menino da papelaria, que este está querendo resolver aquele negócio, que tem muitas dúvidas. TOMAZ 
fala que o problema é que a lista não chegou para ele. TOMAZ pergunta se o menino tem a lista. HNI diz que sim. TOMAZ fala 
para levar a lista que ele manda publicar hoje. HNI diz que vai organizar.

COMENTÁRIO:

6284054872 11/04/2013 09:45:07 11/04/2013 09:48:32

        0 00:03:25 6592721031 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ALEX (de Nova Mutum) fala que eles arrumaram a construtora, que aquele termo que TOMAZ mandou para eles, que estava 
pensando, para não complicar para eles fazer entre a "Alcai?" e a Construtora. TOMAZ pergunta se é como subempreita. ALEX 
diz que pode fazer só um termo de ajuste, que a empresa é de confiança. TOMAZ diz que se é de confiança, não tem problema 
de assinar o termo de ajuste. ALEX diz que é uma empresa de confiança, que foi a mais barata, que eles cotaram em 3. TOMAZ 
fala para ALEX fazer as modificações no preâmbulo com o nome da empresa e lhe enviar um e-mail, que vai sentar com o 
FRANC, que convenceu este de descer com ele para Nova Mutum para organizar e fechar esse negócio. ALEX diz que vai 
mandar os dados da empresa, que aí TOMAZ faz o termo de ajuste, que levando em mãos o rapaz assina. TOMAZ pergunta se a 
empresa vai fazer das duas obras. ALEX diz que sim e comenta que estava vendo com outra empresa, mas que esta não tinha 
estrutura para fazer as duas obras. 

COMENTÁRIO:

6284054872 11/04/2013 09:55:53 11/04/2013 09:57:58

        0 00:02:05 6281400407 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ fala a VIVALDO que tem um amigo que está na patrola lá em Inaciolândia e o caminhão de lixo, que na hora de receber, a 
prefeitura está dizendo que ele fez uma alteração contratual de HI para ONIX, que isso é bobeira, que viu aquela documentação, 
que não sabe porque estão dizendo que não é válido, que estão bloqueando o pagamento. VIVALDO pergunta que dia 
aconteceu isso, que antes de ontem arrumou tudo. TOMAZ diz que foi ontem, que não querem fazer o pagamento porque a 
empresa está com o nome diferente, que já fez a alteração contratual, que na prefeitura está mudando. VIVALDO diz que 
TOMAZ pode f icar tranquilo que ele vai intervir e resolver esse negócio lá, que vai ligar agora e resolver, que inclusive o 
VALBER está lá em Inaciolândia.

COMENTÁRIO:

6284054872 11/04/2013 11:05:36 11/04/2013 11:14:13

        0 00:08:37 6299154321 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FERNANDA conta ao TOMAZ que falou com a GILDA sobre a celebração de um contrato, para responder perante o Ministério 
Público inclusive. FERNANDA salienta que o político adversário da MARILDA - irmã de GILDA, está com tudo preparado, com 
pessoas até dentro da PREFEITURA, conforme comentou o PAULINHO DA PESQUISA (EPP). TOMAZ assevera que a MARILDA 
no caminho que vai não ganha a eleição, ou seja, com medo de todo mundo. TOMAZ salienta que MARILDA colocou dif iculdades 
em tudo. TOMAZ reclama da postura da ÉRICA, que falou mal dele. TOMAZ disse que não vai perder tempo mais com a 
MARILDA. FERNANDA cobrou de GILDA a celebração do contrato com o doutor TOMAZ. FERNANDA montará uma estrutura em 
Brasília e trabalhará em Goiânia também...
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COMENTÁRIO:

6284054872 11/04/2013 11:43:48 11/04/2013 11:49:12

        0 00:05:24 6232192555 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: AALAN (da "BHM?") diz a TOMAZ que esteve em Pires do Rio e lhe informaram que ele era o advogado da prefeitura e pergunta 
se ele vai dar o parecer naquele pregão da "motoniveladora", que teve um pessoal que impugnou o edital, que a sua empresa 
f ica no Setor Negrão de Lima, que iriam participar, mas que teve uma configuração lá que não permitiu eles entrar. TOMAZ 
pergunta qual é a máquina de ALAN. Este diz que é a "liucong?", a primeira chinesa que chegou no Brasil, que no edital constava 
múltiplos discos, banhada a óleo, que a sua "motoniveladora" é monodisco, que da vez passada não pôde participar por causa 
da especif icação do peso, que a máquina deles eles conseguem fazer até R$ 380.000,00. TOMAZ diz que essa licitação já foi 
feita, que quem ganhou foi um pessoal de São Paulo. ALAN diz que foi uma máquina de R$ 410.000,00, que conversou com o 
MARCELO. ALAN pergunta se não tem chance de participar. TOMAZ acha que não, que já foram realizados dois pregões, que 
acha que este vai fechar. ALAN pergunta se TOMAZ atende Morrinhos. TOMAZ diz que atendeu o ano passado. ALAN pergunta 
quais prefeituras TOMAZ atende. Este diz que Vianópolis. ALAN fala que conversou com o prefeito de Vianópolis, que eles 
ganharam uma pá carregadeira de Agetop. TOMAZ diz que foi um amigo seu que arrumou ela. TOMAZ diz que eles ainda não 
decidiram, que é para ALAN ir acompanhando,  que é para ele ir ligando para o MARCELO. ALAN diz que eles tem muito 
interesse, que está com Caldas Novas também, em Águas Lindas e Iaciara. TOMAZ pega o telefone de ALAN: (64) 9229-8281, 
(62) 8102- 0173. TOMAZ diz que o prefeito gosta de ver a máquina, que em todo caso vai depender se vai ou não cancelar o 
pregão.

COMENTÁRIO:

6284054872 11/04/2013 13:57:16 11/04/2013 14:02:09

        0 00:04:53 6299535520 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JÚNIOR fala a TOMAZ que quer ver com ele negócio da telefonia. TOMAZ diz que marcou com o rapaz hoje para acertar os 
detalhes. JÚNIOR diz que estava querendo fazer convite, pois o valor é pequeno, R$ 31.000,00 apenas. TOMAZ fala para então 
fazer convite, que ele tem de levar mais duas propostas. JÚNIOR fala que como em Carmo só pega OI e VIVO, não tem 
necessidade de 3 propostas. TOMAZ pergunta qual a dif iculdade de fazer um pregão, que convite vai f icar evidente que estão 
direcionando, que no pregão só aparece quem tem interesse. JÚNIOR diz que a carta-convite seria mais rápida, que estão 
precisando de telefone, pois estão arcando do bolso, que o DELSON está amolando por causa desse trem. TOMAZ diz que já 
chamou o cara lá hoje, que vão fazer o convite, que vai ver o que o cara fala. JÚNIOR fala que qualquer coisa pede para o cara 
arrumar outra empresa, CLARO ou TIM, que eles não sabem se em Carmo pega ou não a operadora. TOMAZ concorda, que se 
ganhar eles têm interesse de colocar uma antena para atender o município. TOMAZ diz que retornará a JÚNIOR de hoje para 
amanhã. JÚNIOR passa o telefone para MNI (SELMA?) e esta diz a TOMAZ que estava fazendo a ata, que a proposta de gasolina 
e álcool teve empate. TOMAZ diz que o menino deu um desconto, que ele tirou 3 centavos nos combustíveis e 5% dos óleos. MNI 
comenta como irá fazer a ata. TOMAZ pede para MNI enviar a ata por e-mail para ele revisar.

COMENTÁRIO:

6284054872 11/04/2013 14:51:49 11/04/2013 14:55:58

        0 00:04:09 6286224066 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ fala a NETO que terminando de ir ao cartório, eles podem descer até à delegacia para ver o que está acontecendo. NETO 
diz que está indo em Trindade. TOMAZ fala que vai sozinho. NETO pergunta se TOMAZ pode acompanhá-lo amanhã 9 h em seu 
depoimento. TOMAZ diz que pode. NETO fala que eles precisam sentar para conversar, que não sabe o que TOMAZ está 
pensando de fazer, que o menino está preocupado, ele quer sentar para resolver aquele trem que f icou para trás. TOMAZ fala 
que amanhã eles resolvem não só esta questão, mas as demais que estão envolvidas. TOMAZ comenta que está entrando agora 
na saúde de Catalão. NETO fala que vai conversar com o prefeito, que qualquer coisa ele faz uma parceria com TOMAZ. Este 
comenta que quando entra em uma prefeitura ele contrata mais um advogado para o escritório, que ele só faz o comercial e 
terceiriza o serviço, que seus funcionários fazem os editais, os avisos, os contratos, DISTRATO, que fazem tudo, que aí o trem 
roda. NETO fala que eles devem se encontrar para discutir o teor do depoimento. TOMAZ fala que vai dar um pulo lá na 
delegacia, que o que NETO vai dizer é o básico do básico, que quanto menos ele falar é melhor, que é para dizer que não lembra. 
NETO diz que negócio de saúde ele não sabe muita coisa. TOMAZ comenta que tinha gestor.

COMENTÁRIO:

6284054872 11/04/2013 16:18:27 11/04/2013 16:23:25

        0 00:04:58 6481283698 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta a VITOR se houve a contratação no pregão. VITOR diz que sim, que já celebrou o contrato, que está seguindo. 
TOMAZ comenta que a Prohospital tomou uma suspensão de 4 anos em um município em Goiás e uma multa pesada, que estava 
querendo saber o andamento em Bom Jesus, que teoricamente a empresa está impedida, que o tribunal já pacif icou que tal 
suspensão atinge toda a administração pública. VITOR pergunta pela situação de a empresa já ter sido contratada. TOMAZ diz 
que mesmo assim atinge, pois todas as condições de habilitação devem permanecer durante a execução do contrato. VITOR 
pergunta em qual município isso ocorreu. TOMAZ diz que foi em Montes Claros. VITOR pergunta o que fazer agora. TOMAZ diz 
que nem a "Prohospital" e nem a "STOCK" irão cumprir com os preços, que isso é problema para o município, que devem pedir a 
"Prohospital" para manifestar sobre essa suspensão e ao invés de puní-la, cancelar o contrato dela e da "STOCK" e fazer um 
novo pregão, que vai ver com a prefeita sobre essa questão. Falam sobre licitações.
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COMENTÁRIO:

6284054872 11/04/2013 16:32:36 11/04/2013 16:33:05

        0 00:00:29 6296875082 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MNI diz a TOMAZ que o circo pegou fogo. TOMAZ fica de retornar ligação, pois está na delegacia.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 11/04/2013 16:41:01 11/04/2013 16:46:18

        0 00:05:17 3488684402 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ fala a HNI que da lista está faltando material hospitalar e o odontológico, que tem de providenciar o resto para poder 
orçar. HNI pede a TOMAZ para passar por mensagem, pois não tem como anotar. HNI comenta que ligaram para alguém e ele foi 
lá e começou a criar problemas, que ele falou que tinha que ter uma fundamentação jurídica para contratação, que as 
especializações de alguém não são tão grandes, que podem contratar Uberlândia, ou até mesmo um escritório em Araguari para 
fazer esse serviço, que o "BORELO?" falou para o NEILTON que é para fazer, que se ele não desse conta de fazer a 
fundamentação, ele mesmo faria, que era para NEILTON fazer o serviço dele e publicar, que saiu para publicar. TOMAZ diz que o 
contrato está lá. HNI diz que o contrato já está pronto. TOMAZ fala para publicar o extrato do contrato que semana que vem entra 
lá dentro. HNI diz que é coisa para hoje ou amanhã, que no f inal da tarde vai ver se publicou. TOMAZ comenta que tem que tirar 
alguém de algum lugar, porque senão não consegue trabalhar, que quando o seu contrato estiver ok, HNI pode tirar o cara de lá, 
que na quarta e quinta da semana que vem ele vai lá e aí organizam. HNI diz que tem que ver com TOMAZ sobre aqueles 
negócios que foram suspensos. HNI fala que a SAMANTA mandou uma mensagem dizendo que a pressão é muito grande, que 
ninguém gosta dela, que vai f icar lá porque ela confia em HNI, que respondeu dizendo que ela não iria se arrepender, que ela 
tinha feito a escolha certa. TOMAZ fala que semana que vem tem que falar que o NEILTON não trabalha mais naquele 
departamento, que é para ele ser remanejado, que é a hora de falar e perguntar para todos se tem alguém que não queira 
trabalhar lá mais, que se todo mundo levantar, que pode deixar todo mundo embora, que em uma semana eles organizam lá de 
novo. HNI pega uma folha para anotar o que está faltando: material hospitalar e odontológico.

COMENTÁRIO:

6284054872 11/04/2013 16:49:39 11/04/2013 16:50:26

        0 00:00:47 6286224066 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ fala a HNI que está saindo da delegacia, que é para conversarem pessoalmente. HNI diz que está saindo de Trindade e 
vai direto para o escritório de TOMAZ.

COMENTÁRIO:

6284054872 11/04/2013 17:01:43 11/04/2013 17:03:06

        0 00:01:23 3488684402 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz a TOMAZ que conversou com alguém e este disse que não tem material hospitalar porque não tem hospital, que disse a 
ele que TOMAZ iria ligar, pois tem experiência. HNI pede para TOMAZ dar uma ligadinha para o secretário. TOMAZ diz que vai 
ligar. Falam sobre necessidade desse material no pronto socorro. TOMAZ pede a HNI para enviar mensagem com o telefone do 
secretário. 

COMENTÁRIO:

6284054872 11/04/2013 18:42:49 11/04/2013 18:46:48

        0 00:03:59 3488684402 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (MARCELO?) diz a TOMAZ que acabou com o "Porco" hoje, que ele falou assim, como é que faz, tem gente que trabalha, 
outros não, que outro vai viajar, que falou para ele pedir exoneração, que se ele não f izesse, todo jeito iriam exonerá-lo, que fez 
uma pressão grande, que ele lhe garantiu que amanhã vai entregar a HNI toda a lista, toda a documentação, que recebendo já 
passa para TOMAZ. HNI comenta que o contrato de TOMAZ vai sair no Diário Oficial de segunda-feira. HNI fala que o RAUL, lá de 
Belo Horizonte ligou e disse que o Secretário de Obras estava com máquina parada e pediu para ele resolver isso, que o 
concerto do trator era R$ 90.000,00, que falou que tinha de colocar na requisição o valor das peças, que R$ 30.000,00 era para 
pintar o trator, que não tem base uma coisa dessa.

COMENTÁRIO:

6284054872 12/04/2013 09:15:52 12/04/2013 09:18:14

        0 00:02:22 6296316265 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ANDERSON fala que está em Goiânia. TOMAZ diz que ANDERSON pode marcar com alguém a hora que ele quiser hoje, que está 
disponível. ANDERSON diz que marcou, que ele quer falar mais ou menos 1 hora. Falam sobre possível assunto a ser tratado.

COMENTÁRIO:

6284054872 12/04/2013 09:18:29 12/04/2013 09:21:14

        0 00:02:45 6281595936 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz que a SIMONE está ligando. MARIANA fala que ela ligou, que tentou falar com TOMAZ, que ela ligou por causa do 
edital de Araguapaz, que tinha feito ele em cima do modelo de São Miguel, que SIMONE tinha passado, que ela ligou e disse que 
não tinha o item de qualif icação econômica da empresa, que uma empresa entrou com recurso. TOMAZ fala que então tem que 
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tirar. MARIANA pergunta como que tira, pois a "Combrasil" já pediu o edital. TOMAZ pergunta quem passou o edital para 
"Combrasil". MARIANA diz que foram eles. TOMAZ fala que MARIANA não deveria ter feito isso sem consultá-lo, que agora a 
SIMONE vai f icar de fora de novo em um lugar que ela pagou, que MARIANA não sabe segurar edital, não sabe enrolar, que não 
sabe jogar o trem para frente. MARIANA diz que é só falar que o edital foi errado. TOMAZ diz que tem que ligar para a 
"Combrasil" e passar outro edital, que é para dizer que aquele era uma versão antiga e agora vai passar a versão nova, que é 
para tirar essa exigência. MARIANA pergunta se é para tira toda qualif icação econômica. TOMAZ diz que sim e pergunta se a 
SIMONE tem a qualif icação técnica e conclui que esta tem o atestado da qualif icação técnica.

COMENTÁRIO:

6284054872 12/04/2013 10:21:06 12/04/2013 10:21:41

        0 00:00:35 6286224066 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ fala para BETO ligar para a ADJANE e falar para ela encontrar com TOMAZ hoje e se ela não puder ele vai em Trindade. 
BETO diz que vai ligar e retornar. TOMAZ diz que está precisando muito da ajuda dela.

COMENTÁRIO:

6284054872 12/04/2013 10:25:32 12/04/2013 10:27:37

        0 00:02:05 4130252525 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FERNANDA da empresa GVT liga para TOMAZ e pergunta se ele decidiu para Rua 888 B, Setor Sul, Goiânia, que é serviço de 
telefone, internet e TV. TOMAZ fala que já tem esse serviço da GVT. FERNANDA comenta que não está no nome de TOMAZ. 
Este concorda e fala que queria esse pacote em sua casa, que é outro endereço, que o CEP é 74.823-390. FERNANDA confirma 
se é Av. T-14. TOMAZ diz que o número é 1025. FERNANDA diz que não tem cobertura, que vai abrir um cadastro de interesse.

COMENTÁRIO:

6284054872 12/04/2013 10:28:59 12/04/2013 10:31:52

        0 00:02:53 6286224066 EEFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (BETO?) diz que ligou para ela  (EDJANE) e esta está lá, porém não está podendo sair, que ela pediu para HNI passar seu 
telefone para TOMAZ. Este diz que vai lá e conversa com ela rapidinho. HNI diz para TOMAZ ligar para ela, que até falou da 
possibilidade de TOMAZ ir lá, mas que f icou com medo de o pessoal achar que ela está passando alguma informação. TOMAZ 
diz que aí conversaria com ela fora da prefeitura. HNI diz que o telefone é 9398-8601. HNI fala que se der missão para EDJANE, 
ela resolve tudo. HNI comenta sobre quem está trabalhando lá, que é o "LINIQUER" que está tomando conta da coisa lá, que f icou 
no departamento de compras, que ela (EDJANE?) também ficou lá, que falou para JÚNIOR que ela era boa funcionária, que ela 
faz tudo, resolve os trem tudo

COMENTÁRIO:

6284054872 12/04/2013 10:36:35 12/04/2013 10:39:26

        0 00:02:51 6293988601 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ liga para EDJANE e diz que foi o NETO que passou o telefone dela, que queria ver se ela tem um tempinho para eles 
conversarem. EDJANE pergunta o que TOMAZ precisa de verdade e pergunta se  TOMAZ pega os processos para ele montar. 
TOMAZ explica que assessora alguns municípios na parte de licitações, que ele faz os editais em seu escritório e manda via e-
mail, que não trabalha muito com documento. EDJANE comenta que é o que ela faz lá. TOMAZ diz que os municípios sempre 
ligam, e como viaja muito, não tem condições de f icar o tempo todo no escritório. EDJANE diz que mora em Goiânia e que sai de 
onde está (Trindade?) por volta de 6 h. TOMAZ diz que queria que EDJANE conhecesse o escritório. EDJANE diz que não pode ir 
hoje, pois já tem compromisso. Combinam de encontrar na parte da manhã do sábado.

COMENTÁRIO:

6284054872 12/04/2013 11:25:42 12/04/2013 11:31:55

        0 00:06:13 6233532988 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JANAÍNA liga para TOMAZ e falam que estão sumidos um do outro. TOMAZ fala que ela não aparece nos compromissos e 
pergunta por Carmo do Rio Verde. JANAÍNA diz que Carmo foi uma história, que está contrariada com aquele trem, que o 
MARCELO arrebentou o pneu na BR. TOMAZ diz que se tivesse avisado ele suspendia, fazia alguma coisa. JANAÍNA fala que 
não sabia, que estavam vindo de Porangatu, pois tinham ido lá assinar um contrato, que o pessoal de São Miguel entrou com 
recurso depois deles terem ganhado, que eles solicitaram uma documentação, que foi lá levar a documentação e assinar o 
contrato, que o menino disse para esperar o prefeito que ele estaria lá amanhã, que ligaram para o prefeito e este disse que 
chegaria mais cedo, que aí dava tempo de chegar em Carmo tranquilamente, que quando saíram de Porangatu, antes de chegar 
em Mara Rosa o pneu do MARCELO estourou em um buraco, que o celular não pegava, que demorou achar recurso, que ligou 
para a CELSA e pediu a ela para chegar lá e dizer que estava com problema no sistema, que foi adiado para depois do almoço, 
que mandou seu marido f icar lá esperando, que aí estariam lá os dois representantes, que não seria ninguém que estava 
faltando, que ela perguntou como iria falar isso, que disse para ela falar e virar as costas, que era o pregoeiro que manda, que 
ela é muito simples e não deu conta de falar, que era só ela falar que tinha sido adiado para depois do almoço e que tinha dado 
um probleminha no sistema. JANAÍNA comenta que está documentando o pessoal da vistoria, que até o dia 30 é ela, que no dia 
da vistoria vai para lá, vai organizar e ver se consegue para todos passarem na vistoria, que será dia 25. TOMAZ diz que 
pessoalmente eles conversam sobre a situação de Carmo. JANAÍNA fala que está com a documentação de Araguapaz pronta, 
que até reservou hotel no domingo para não ter problema, que vai dormir em Araguapaz. TOMAZ pergunta como é que foi a 
conversa de JANAÍNA com o prefeito. JANAÍNA diz que foi boa. TOMAZ diz que está sentindo que lá não vai rolar. JANAÍNA fala 
que mandaram o e-mail e depois mandaram uma errata. TOMAZ diz que foi a MARIANA, que trabalha com ele, que anexou o 
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arquivo errado. JANAÍNA fala que o edital está "redondo". TOMAZ diz que o problema é o prefeito, que acha que este está com o 
pessoal de lá. JANAÍNA diz que vai participar, até mesmo para dar legitimidade para ele. TOMAZ diz que lá eles vão conversar, 
que alinham, que se for a vontade dele lá, JANAÍNA o ajuda nisso. JANAÍNA diz que está pronta para ajudar. TOMAZ fala que irá 
ajudá-la em Carmo, que não está perdido. JANAÍNA fala que ganhou desse povo aí lá na cidade deles, São Miguel, que já deu 
parecer jurídico, que vai lá na segunda só para assinar o contrato, que ganhou 100%, que eles foram desabilitados por falta de 
papel, que se eles quiserem trabalhar com os ônibus deles, só fizerem uma negociação com eles, que não tem interesse de 
prejudicar ninguém e nem de carregar ônibus deles de Goianésia e da Bahia para levar para lá, que tem interesse do pessoal da 
cidade trabalhar. TOMAZ fala para JANAÍNA de fazerem uma mesa redonda em Araguapaz na segunda-feira, antes do 
processo, que vai passar o edital para JANAÍNA.

COMENTÁRIO:

6284054872 12/04/2013 11:41:34 12/04/2013 11:50:38

        0 00:09:04 6184018308 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta a FRANC se vai dar certo amanhã. FRANC diz que aconteceu um imprevisto e não vai estar em Goiânia, que vai 
ver se no outro f inal de semana ele vai e pergunta se teve retorno do pessoal lá. TOMAZ diz que o procurador ligou ontem, que 
eles arrumaram um empreiteiro, que não é o Sr. OSMAR, que o empreiteiro vai pegar as duas obras e já começou a mexer. 
FRANC diz que TOMAZ havia dito que um iria f icar em uma obra e outro na outra obra. TOMAZ fala que esse empreiteiro pegou 
as duas com um preço melhor do que do OSMAR. FRANC diz que tem que ir lá conversar, que o seu contrato com o OSMAR era 
de R$ 170.000,00 para fazer a obra da escola, que já foi pago R$ 35.000,00 que estaria faltando R$ 135.000,00, que quando ele 
pediu R$ 150.000,00 para terminar, que TOMAZ havia falado que tinha fechado, ele iria ficar no saldo, pois daria R$ 185.000,00, 
que agora o OSMAR está dizendo que esses R$ 35.000,00 não cobre o que ele fez, que então vai ter que conversar com o 
OSMAR. TOMAZ diz que eles pediram para fazer uma outra modif icação, que ao invés de fazer o Termo de Ajuste com a 
prefeitura, pediram para fazer com a empresa, que então é uma subempreita, que alguém falou que não quer que muda nada 
daquele Termo de Ajuste. TOMAZ acha que assim é melhor, que a empresa já está trabalhando, que agora precisam negociar a 
forma de pagamento, que o empreiteiro precisa receber da prefeitura, mas que eles não vão pagar direto, que tem que pagar 
pela "Autari?", que acha que eles estão bem amarrados, que consolidou o acordo deles. FRANC pergunta se o Termo de Ajuste 
será entre eles e o empreiteiro. TOMAZ diz que não, que é entre a "Autari?" e o empreiteiro, que é como se fosse uma 
subempreitada. FRANC pergunta sobre quem vai garantir caso haja processo trabalhista. TOMAZ fala que precisam amarrar 
essas cláusulas no Termo de Ajuste. FRANC diz que se alguém entrar contra o empreiteiro e esse não pagar ele será solidário. 
TOMAZ diz que sim, mas que eles vão trabalhar com o dinheiro da prefeitura, que é isso que eles tem que alinhar, que como é 
FRANC que vai receber o dinheiro da prefeitura para passar para eles, que se houver alguma pendência, assegura, que se 
houver alguma reclamação trabalhista a responsabilidade é da empreiteira, que quem vai receber o dinheiro é FRANC. Este 
pergunta pela hipótese de já ter recebido tudo e depois alguém resolve ingressar com processo. TOMAZ diz que de todo jeito, 
pela prefeitura, iria dar no mesmo, pois a prefeitura iria subempreitar isso para trabalhadores que não são servidores públicos. 
FRANC fala que estava com o documento com eles. TOMAZ fala que agora eles vão fazer com a empreiteira, que podem fazer 
um Termo de Acordo por 2 anos, não só se responsabilizando pela trabalhista, mas por qualquer defeito da obra. FRANC diz que 
quando estava com o Termo vinculado à prefeitura, eles estariam mais amarrados a eles. TOMAZ fala que eles vão pegar a 
anuência da prefeitura nesse termo de ajuste, que eles vão assinar juntos. FRANC diz que tem que ver direitinho, que a 
trabalhista lhe preocupa muito. TOMAZ diz que vai pegar a anuência da prefeitura, que por isso acha bom eles sentarem para 
discutirem isso, a prefeitura, o empreiteiro e a "Autari?" para fechar mesmo, sair de lá e resolver tudo, que f ica aguardando uma 
posição, mas que tem de dar um pulo lá. TOMAZ comenta que "Colombia?" não vai entrar nessa negociação, pois se a 
"Colombia?" for eles vão jogar OSMAR na negociação, que o CÉSAR, o engenheiro não gosta do "Colombo?", que aí o clima f ica 
tenso. FRANC diz que ele vai ter que acomodar o OSMAR de todo o jeito, que se este estivesse em alguma obra, não iria dar 
problema, como não estará, ele vai querer mais alguma coisa. TOMAZ pergunta se é justo pagar mais alguma coisa para OSMAR, 
que a prefeitura não está nem aí para OSMAR, que é problema de FRANC e OSMAR, que já fechou com o empreiteiro, que o 
preço de OSMAR estava muito caro. FRANC diz que vai pensar, que se for o caso iria lá na outra semana. TOMAZ e FRANC 
combinam de ir lá e TOMAZ fica de definir o dia.

COMENTÁRIO:

6284054872 12/04/2013 12:36:25 12/04/2013 12:38:57

        0 00:02:32 6284293577 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: Chamada ente alvos

TRANSCRIÇÃO: MILTON fala que TOMAZ esqueceu ele. TOMAZ diz que não. MILTON fala que na quarta tinham combinado de ir em Carmo e 
depois em Uruana. TOMAZ diz que é verdade, mas que o edital ele já passou para MILTON. Este diz que não foi o edital, foi só 
uma mensagem. TOMAZ fala que pediu a MARIANA para passar o edital. MILTON diz que não passou, que foi só a mensagem. 
TOMAZ diz que MARIANA não passou o de Uruana porque não está pronto. MILTON diz que o DELSON ligou agora, que ele 
perguntou se MILTON tinha visto que tinha saído o negócio, que falou que viu, que era dia 29, que ele falou para MILTON ver com 
TOMAZ. Este fala que está lá. MILTON pergunta se o povo lá tem acesso a esse edital. TOMAZ diz que não. MILTON pergunta se 
na segunda TOMAZ estará tranquilo. Este diz que não, que hoje está, que f icará no escritório o dia inteiro. MILTON fala que hoje 
está meio corrido, que tem de levar medicamento em Uruana. MILTON pede para TOMAZ passar o de Carmo por e-mail, que 
DELSON pediu para MILTON ver com TOMAZ e já definir, que qualquer coisa TOMAZ liga passando as coordenadas, que vai 
f icar esperando o de Uruana no e-mail.

COMENTÁRIO:

6284054872 12/04/2013 13:33:41 12/04/2013 13:34:46

        0 00:01:05 6284293577 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta se MARIANA já chegou no escritório. Esta diz que sim. TOMAZ pede a ela para enviar o arquivo que deixou 
aberto para CLÁUDIA da JMédica, que não tinha conseguido acessar a internet, que é aquela defesa, que é para passar 
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utilizando seu e-mail.

COMENTÁRIO:

6284054872 12/04/2013 14:36:10 12/04/2013 14:45:01

        0 00:08:51 6233801305 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ liga para LU, da licitação, porém conversa com RONAN. Este diz que o pessoal da MEGA já foi dar o treinamento, que até 
já alimentou o sistema, que só falta a parte de credenciamento, que está preocupado com alguns pontos, que o caminhão 
caçamba, que a TEREZA CORTEZ não publicou no Diário Oficial da União, que vai ser frustrado. TOMAZ concorda. RONAN fala 
que não tem como avisar as pessoas que pegaram o edital, que não tem telefone. TOMAZ diz para fazer a licitação na segunda 
e avisar que foi cancelado e então remarca. Que agora em diante é bom pegar telefone e e-mail dos participantes. RONAN fala 
que o pessoal da MEGA estava questionando que no pregão do transporte escolar, que só tem no termo de referência o "KM dia" 
não tem o "KM total" de cada linha. TOMAZ fala que vai ser uma licitação por linha, por item, que no f inal de cada linha vai ser um 
preço unitário, que é em cima desse valor que vão fazer o pregão e não no somatório de todas as linhas. RONAN pergunta se 
não tem que mexer, pois só tem o "KM dia", que não tem o total por linha. TOMAZ fala que por linha tem que ter. RONAN 
questiona se o Tribunal de Contas não exige uma projeção da quilometragem total. TOMAZ diz que sim, que aí RONAN pega o 
calendário escolar do município e contabiliza quantos dias vai ter o ano escolar, que pode colocar o calendário escolar no edital, 
até porque o valor do contrato não é o do dia, é até dezembro. RONAN pergunta se é para publicar aquela alteração do edital. 
TOMAZ diz que sim, que isto não altera preço. RONAN pergunta se não precisa informar. TOMAZ diz que isso já foi feito, que 
inclusive passou para a "Combrasil" o edital certo. RONAN diz que a MARIANA falou que não havia passado. TOMAZ diz que 
alguém da "Combrasil" ligou para ele, que aquela loira do pregão é a JANAÍNA, que é da Combrasil, que o pessoal da 
"Copertrans" também já pegou. RONAN diz que sua preocupação e deles não tomarem conhecimento e depois ser objeto de 
impugnação. TOMAZ diz que formalizaram isso por e-mail, explicando que houve um equívoco na hora de anexar o arquivo, que 
na segunda-feira explica direitinho a RONAN o que eles vão fazer no processo, que tem que montar direitinho para quando for 
mandar para o Tribunal, que a dotação orçamentária deveria ter sido feita em cima do ano letivo. RONAN pergunta pelo 
andamento dos gêneros alimentícios e medicamentos. TOMAZ fala que eles podem soltar já. RONAN diz que na segunda quer 
que TOMAZ analise o do material de expediente, que alguém achou muito caro.

COMENTÁRIO:

6284054872 12/04/2013 14:45:48 12/04/2013 14:46:56

        0 00:01:08 6492796421 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LEANDRO (de Corumbaíba) diz que quer tirar uma dúvida com TOMAZ, que tem de fazer um pregão para máquinas, 
retroescavadeira, patrol. Pergunta se tem como colocar anos, tipo não superior a 3 anos no edital. TOMAZ diz que pode. 
LEANDRO pergunta se pode colocar exigência de máquinas mais novas. TOMAZ fala que pode colocar, que qualquer coisa 
LEANDRO pode enviar o edital por e-mail que ele o ajuda.

COMENTÁRIO:

6284054872 12/04/2013 14:48:43 12/04/2013 14:50:05

        0 00:01:22 6298015176 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ILDENAN fala a TOMAZ que aquele processo da "Luz e Fio" foi para o Tribunal, que foi publicado em 180 dias e pergunta se tem 
problema deles fazerem o processo em cima disso. TOMAZ diz que tem que fazer outro, porém indaga se é 180 dias não tem 
porque fazer outro, que foi feita uma carta-convite para 180 dias, que é 6 meses, que vence em junho, que então está tranquilo. 
ILDENAN diz que tentaram impugnar. TOMAZ diz que não foi emergencial, que foi carta-convite.

COMENTÁRIO:

6284054872 12/04/2013 14:58:44 12/04/2013 15:05:31

        0 00:06:47 6292554902 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MÁRCIO pergunta a TOMAZ se ele lembra daquele pessoal que ele levou aquele dia, do coronel. TOMAZ diz que lembra. MÁRCIO 
fala que o escritório deles é na T-3, que TOMAZ vai assustar quando saber quem está por trás, que é o rapaz que foi preso na 
última operação da Polícia Federal, que foi a respeito de obras superfaturadas, que aquele pessoal é da DELTA, que o dono de lá 
está por trás disso aí, que aí que foi entender a jogada deles, que tem de explicar pessoalmente a TOMAZ, que a estrutura do 
escritório deles é coisa de louco. MÁRCIO pergunta se as coisas de TOMAZ com RICARDO evoluiu alguma coisa. TOMAZ diz que 
não, que deu um toque no NETO, que contou passo a passo os dois últimos dias do ano, que o NETO falou que não sabia que ele 
tinha feito compromisso, que vai ver o que vai dar, já estava perdido mesmo, que pelo menos agora ele não vai ter coragem de 
ligar, que se ele ligar é porque quer honrar o compromisso, caso contrário ele vai sumir. TOMAZ diz que está curioso para saber 
o que  CABRINE quer falar. MÁRICO fala que este pediu para marcar semana que vem, que o encontrou na academia e este 
comentou sobre ação trabalhista, que encontrando com ele de novo na academia vai marcar com ele, que já vai passar os 
contatos de TOMAZ para ele, que acha que vai dar certo com a estrutura que ele tem, com aquele grupo que o RICARDO tinha e 
pegar tudo para ele. Falam sobre quem não mais tem interesse do grupo do RICARDO. Falam sobre alguém que não pagou 400 
mil do supermercado. TOMAZ comenta que tem que transferir a camionete, que já tem três multas, que já está com firma 
reconhecida, que é só MÁRCIO ir lá pegar, que segunda ele pode pegar com LETÍCIA, que segunda ele está em Araguapaz, que 
tem que resolver as questões das multas. MÁRCIO propõe de tirar as multas, que é para TOMAZ deixar a cópia da carteira que já 
fala com o rapaz. MÁRICO fala que se for marcar alguma coisa marca quarta-feira. TOMAZ diz que tem que colocar MÁRCIO a 
par de Araguari. Ficam de conversar na quarta.
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COMENTÁRIO:

6284054872 12/04/2013 15:40:24 12/04/2013 15:43:32

        0 00:03:08 6285554079 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta a LUIZ o que que deu aquele povo do "Baliza". LUIZ fala que o prefeito está vindo terça-feira. TOMAZ fala que 
ele deixou uma pasta criminal para ele acompanhar a ação, mas que não falou nada. LUIZ fala que deve estar tudo parado, que 
hoje esteve com o JÚNIOR, Secretário que estava em Goiânia, que ele foi embora e falou que estão pedindo uma reunião com ele, 
que independente disso, terça-feira ele está lá. TOMAZ fala que quando ele (prefeito?) estiver lá é para LUIZ ligar, para pelo 
menos resolver a questão do cara que está preso, que isso toma tempo, que é lá em Aparecida, que é para pelo menos combinar 
alguma coisa com ele, que ainda tem interesse de trabalhar com ele lá, que tem que ver o que ele quer. LUIZ comenta que é a 
mesma situação da Casa de Apoio, que está já está no segundo mês, que não recebe, que não sabe se suspende, que 
conversa com ele e ele fala que é para continuar, que é para segurar as pontas. LUIZ f ica de ligar na terça-feira.

COMENTÁRIO:

6284054872 12/04/2013 15:58:42 12/04/2013 15:59:34

        0 00:00:52 6284293577 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta a MILTON se a segunda empresa tem problema na Anvisa. MILTON diz que sim, que é o certif icado da Anvisa. 
TOMAZ fala que então não pode pedir. MILTON concorda e diz que o alvará municipal está tranquilo.

COMENTÁRIO:

6284054872 12/04/2013 16:25:31 12/04/2013 16:27:19

        0 00:01:48 6296005062 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LOIANE da GVT conversa com TOMAZ sobre atendê-lo no setor sul. TOMAZ diz que o endereço é o do Setor Bela Vista, que o 
CEP é 74.823-390,  que a quadra é S-21, lote 9, que a Rua é T-14. LOIANE diz que vai ver se consegue atendê-lo neste 
endereço e retorna.

COMENTÁRIO:

6284054872 12/04/2013 16:32:39 12/04/2013 16:33:53

        0 00:01:14 6298015176 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ fala a VILENAN que está fechando o edital de medicamentos, porém a planilha está por lote. VILENAN diz que não é por 
lote, é por item. TOMAZ pede para VILENAN enviar novamente a planilha, pois deve ter acontecido alguma coisa. TOMAZ 
pergunta se foi o DIVINO que passou a planilha. VILENAN diz que sim. TOMAZ fala para VILENAN pedir VALDIVINO para enviar a 
planilha novamente para ele conferir.

COMENTÁRIO:

6284054872 12/04/2013 16:43:02 12/04/2013 16:43:46

        0 00:00:44 3488684402 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pede para TOMAZ confirmar o recebimento do e-mail, que passou agora. TOMAZ pergunta se está completinho. HNI espera 
que sim. TOMAZ fica de retornar confirmando.

COMENTÁRIO:

6284054872 12/04/2013 17:00:55 12/04/2013 17:01:48

        0 00:00:53 3488684402 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ fala a MARCELO que só foi o material odontológico. MARCELO pergunta se o material hospitalar não foi. TOMAZ diz o 
hospitalar, que é muito mais do que medicamento, que é o que mais consome no hospital, pronto socorro, que só tem o 
odontológico.MARCELO diz que vai ligar lá e retorna para TOMAZ.

COMENTÁRIO:

6284054872 12/04/2013 17:47:20 12/04/2013 17:48:11

        0 00:00:51 3488684402 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz a MARCELO que agora chegou um monte de coisa lá. MARCELO fala que vai mandar um bilhete que o NEILTON 
deixou para o BORÉLI, que ele deixou grampeado em um processo. MARCELO pergunta se TOMAZ recebe o (?) lá. TOMAZ diz 
que sim, mas acha que está desativado, pois a versão está desatualizada. MARCELO fala que vai enviar em seu e-mail.

COMENTÁRIO:

6284054872 12/04/2013 17:50:01 12/04/2013 17:52:04

        0 00:02:03 6281541975 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ILDENAN pergunta a TOMAZ se os editais do pregão não têm que ser publicados antes do pregão junto ao TCM. TOMAZ indaga 
se é os avisos. ILDENAN diz que tinha que fazer um comunicado ao TCM, que não sabe o que tem de enviar ao TCM para 
comunicá-lo. TOMAZ diz que tem que olhar direitinho, que não está sabendo, que faz a publicação do extrato depois de 3 dias, 
que publica depois do pregão, que publica o extrato do contrato e depois registra no TCM.
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COMENTÁRIO:

6284054872 12/04/2013 18:12:26 12/04/2013 18:13:12

        0 00:00:46 6299941394 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta a HNI se tem alguém da confiança deste que pode mandar pegar o resto dos documentos que ficaram faltando, 
que já chegaram todos, que amanhã estará no escritório a parte da manhã toda. HNI pergunta se pode mandar o NETO lá. 
TOMAZ diz que pode, que das 9 às 13hs estará, que ele passa o documento para NETO.

COMENTÁRIO:

6284054872 12/04/2013 19:27:36 12/04/2013 19:32:25

        0 00:04:49 3488684402 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO pergunta TOMAZ se este leu o bilhete. TOMAZ diz que o cara é abusado. MARCELO comenta que BORELI ligou para o 
cara e demonstrou sua insatisfação e marcou uma reunião para as 18:30. MARCELO diz ter saído da prefeitura e deixou-os 
conversando. MARCELO informa TOMAZ que eles ainda não mexeram no contrato do mesmo, mais que na segunda-feira irá 
mandar publicar. MARCELO diz que saiu publicado, acabou, o prefeito assinou acabou. MARCELO comenta com TOMAZ diálogo 
ocorrido com ANTÔNIO CARLOS, quando este cobrou um posicionamento sobra cancelamento de alguns negócios, MARCELO 
diz ter respondido ao mesmo que somente tem uma possibilidade de estartar essas coisas, quando ele e o BORELI mandar. 
MARCELO informa TOMAZ que eles não querem publicar o contrato dele, dizendo que ele não tem notória experiência, que eles 
terão que contratar um escritório de Uberlândia que é mais próximo. MARCELO comenta ainda que não tem como publicar, e 
pergunta-o, se a petição da defesa que ele passou está correta, TOMAZ diz que sim, que estartou e segunda-feira terá uma 
notícia disso. MARCELO propõe a TOMAZ de estartarem aquelas coisas que foram adiadas, TOMAZ diz que sim. 

COMENTÁRIO:

6284054872 13/04/2013 09:05:22 13/04/2013 09:10:57

        0 00:05:35 6284533000 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta TOMAZ se o menino levou a lista para ele, TOMAZ diz que sim, mais que não era o que ele queria, devolver para 
refazer. HNI diz que cobrou do GUT, mais não obteve uma resposta, diz que irá em Pires (Pires do Rio?) para falar pessoalmente. 
TOMAZ diz que ele tem que ir atrás do LUIZ MAURO, o qual sabe tudo, dizendo para o mesmo resolver essa situação, pois 
precisa levar para o contador. 
- 2m54s - HNI diz estar atrás de um leitor biométrico de cartão cidadão para colocar na cidade de Porangatu o prefeito lhe ligou 
querendo agendar uma reunião e, ele teve de adquiri o leitor pela internet. Dialogam sobre outros assuntos.

COMENTÁRIO:

6284054872 15/04/2013 09:10:15 15/04/2013 09:11:23

        0 00:01:08 6299256335 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI fala a TOMAZ que estão lá na prefeitura, que aquele pessoal também já está lá, pergunta como eles podem se falar, se é 
para encontrar naquele hotelzinho. TOMAZ diz que está indo para a prefeitura, que tem uma licitação lá às 10hs, que assim que 
sair da licitação vai para o hotel. MNI diz que eles estão lá, mas que vão sair também e pede para TOMAZ ver o que ele pode 
fazer para os ajudar. TOMAZ fala para ela f icar tranquila. MNI fala que ela está lá na mesa junto com eles, que saiu fora só para 
falar com TOMAZ. MNI fala para TOMAZ que quando ele terminar é só ligar para ela que ela vai para o hotel.

COMENTÁRIO:

6284054872 15/04/2013 09:27:52 15/04/2013 09:29:34

        0 00:01:42 6296976799 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCÃO (de Mozarlândia) pergunta a TOMAZ se ele vai em Mozarlândia hoje. TOMAZ acredita que sim. MARCÃO fala que o 
prefeito pediu há um mês e pouco atrás, com urgência, a reforma do "Chagas Guedes", que acha que até hoje não foi licitado 
ainda, que dia 10 já é o dia da justiça ativa na cidade e vai ser lá, que TOMAZ precisava agilizar isso. TOMAZ pergunta o que 
precisa fazer. MARCÃO diz que é licitação. TOMAZ indaga se o projeto está com o ILDENAN. MARCÃO acha que está, que vai 
conversar com ele daqui a pouco, que vai pedir agilidade. TOMAZ fala que está em Araguapaz. MARCÃO fala para TOMAZ ir lá 
para eles organizarem.

COMENTÁRIO:

6284054872 15/04/2013 10:53:20 15/04/2013 11:00:15

        0 00:06:55 3488920000 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta a MARCELO como f icou a situação do NEILTON e comenta que este vai sair. MARCELO fala que NEILTON foi lá 
na sexta-feira, chorou, que ele tocou o LEO, este f icou sensibilizado, que à noite o LEO disse que não sabia se iria mandá-lo ir 
embora. TOMAZ diz que não mandar embora, mas tirar da licitação. MARCELO fala que tirar ele da licitação. MARCELO diz que 
NEILTON fica e ele sai, que vai fazer essa pressão nele, que é para dizer que com ele lá não aceita trabalhar. TOMAZ fala que 
não tem jeito de trabalhar com ele lá. MARCELO acha que isso vai ser fácil de resolver, que vai publicar esse trem hoje, que vão 
ter uma conversa com ele, que quer que TOMAZ ajuda a pressionar o BORÉLIO, que é para dizer que pode deixar ele lá, mas 
que trabalhar com ele não dá certo, que já teve experiência em outras comarcas, que enfim, vai ser publicado hoje o extrato e o 
resto vai tocando. TOMAZ pergunta se MARCELO lhe enviou o telefone da SAMANTA. MARCELO diz que mandou. TOMAZ 
pergunta como SAMANTA está lá. MARCELO fala que eles estão tratando ela mal. TOMAZ pergunta se ela está vendo o que está 
acontecendo lá. MARCELO diz que sim, que ela está sossegada, calma. TOMAZ comenta que se for f icar lá (NEILTON) não 
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adianta entrar lá, que se ele f icar vai falar que está errado, que não precisa, que não é desse jeito. MARCELO fala que amanhã 
eles vão resolver isso, que é por isso que quer que publique hoje o extrato, que é para TOMAZ falar que prefere sair, que 
agradece. TOMAZ pergunta se precisa chegar nesse ponto. MARCELO diz que se TOMAZ fazer isso, ele não aceita f icar sem o 
TOMAZ. Este pergunta se não tem outro lugar para esse cara trabalhar. MARCELO diz que o LEO fica com dó, mas que vai fazer 
o prefeito dar a ordem se o LEO não quiser. TOMAZ diz que tem um amigo que foi chefe de licitação em Trindade por 4 anos, que 
sondou ele e este está disposto a ajudar, que de repente coloca ele no lugar do ANTÔNIO MARCOS para este coordenar e eles 
fazerem o trabalho que deve ser feito. MARCELO comenta que está com o ANTÔNIO MARCOS instalado. TOMAZ diz que seu 
amigo iria ser o chefe da equipe, que ele vai dar o respaldo para a SAMANTA e ele (TOMAZ) vai fazer a execução do trabalho. 
MARCELO diz que é perfeito, que está engasgado com ANTÔNIO MARCOS, que deram emprego para este e ele quer fazer 
esqueminha. TOMAZ fala que seu amigo é de sua confiança, que se ele f icar lá de segunda a sexta como chefe de licitações 
eles conseguem executar o trabalho, que o operacional, a mão de obra, ele faz, mas que para controlar o pessoal ele não 
consegue, que tem que ter alguém lá. MARCELO diz que assim que o BORÉLIO chegar vai conversar com ele, ver o que está 
acontecendo, ver se ele vai querer realmente continuar, ou tirar de lá ou não, que vai mandar uma mensagem falando se deu 
certo. TOMAZ fala que se for dar certo, tirar ele (NEILTON) de lá, eles tem que entrar com a equipe deles. MARCELO diz que vai 
resolver isso. MARCELO diz que vai pressionar, que se for preciso coloca o prefeito no meio.

COMENTÁRIO:

6284054872 15/04/2013 11:02:41 15/04/2013 11:03:24

        0 00:00:43 6232518391 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CLEONE (da T-2) pergunta se TOMAZ tem alguma resposta. TOMAZ diz que ainda não e pede mais um tempinho. CLEONE diz 
que está com medo de não dar tempo. TOMAZ fala que se não der tempo eles prorrogam.

COMENTÁRIO:

6284054872 15/04/2013 13:11:40 15/04/2013 13:12:26

        0 00:00:46 6232192555 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ALAN da MOTO NIVELADORA pergunta ao TOMAZ pelo EDITAL de PIRES DO RIO... TOMAZ responde que não terá não e depois 
confirma que o pessoal entregará na cidade. ALAN aduz que depois liga novamente para TOMAZ...

COMENTÁRIO:

6284054872 15/04/2013 15:15:21 15/04/2013 15:18:32

        0 00:03:11 6232529266 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ÁLBER liga para TOMAZ e este comenta que está em Araguapaz. ÁLBER pergunta se TOMAZ foi falar com DELSON. TOMAZ diz 
que está andando. ÁLBER diz que parece que ele (DELSON) está meio bravo com TOMAZ, que aí é só falar com TALES. TOMAZ 
pergunta se ele comentou. ÁLBER diz que sim. TOMAZ fala que estava mesmo, mas que já está organizando. ÁLBER pergunta 
se as coisas de Araguari estão andando também. TOMAZ diz que está meio travado também, que ainda não tiram o rapaz, que 
enquanto não tirar o trem não anda, que não assinou o contrato, que nesta semana está indo lá para resolver isso. ÁLBER fala 
para TOMAZ pedir a MARIANA para organizar aquela documentação. TOMAZ diz que pediu. ÁLBER fala que lá em Inaciolândia 
parece que deu certo. TOMAZ pergunta se ele participou da licitação. ÁLBER diz que o advogado não foi. TOMAZ diz que lá a 
MARIANA conseguiu organizar. ÁLBER diz que tem que pegar a caixa de pesca com TOMAZ. Este diz que volta hoje. ÁLBER fala 
para TOMAZ passar lá para conversarem, que está na Junta. TOMAZ comenta que já tem uma demanda para ÁLBER.

COMENTÁRIO:

6284054872 15/04/2013 16:49:13 15/04/2013 16:50:07

        0 00:00:54 6284533000 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI informa ao TOMAZ que um número de telefone está impossibilidade de receber chamada e pede o telefone direto de uma 
PREFEITURA, que TOMAZ não tem, mas o orienta a falar com a NAYARA... HNI pergunta se TOMAZ irá lá (na cidade onde f ica a 
prefeitura) está semana. TOMAZ responde que não.

COMENTÁRIO:

6284054872 15/04/2013 16:53:10 15/04/2013 16:53:37

        0 00:00:27 6230914566 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI (do escritório de TOMAZ?!) informa ao TOMAZ que a JACKELINE de SÃO PATRÍCIO ligou pedindo que ele entre em contato 
com urgência com o ZIQUINHA. TOMAZ responde que vai ligar para ZIQUINHA.

COMENTÁRIO:

6284054872 15/04/2013 16:53:57 15/04/2013 16:58:13

        0 00:04:16 6285990002 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ liga para o ZIQUINHA de SÃO PATRÍCIO. ZIQUINHA informa que haverá uma reunião do "FUNPAS", no dia seguinte, às 
9h, pois tomarão umas decisões, haja vista que apareceu mais uma dívida de R$ 500.000,00. ZIQUINHA disse que falou e pediu 
providências do Dr. ODILON, que esteve lá. ZIQUINHA disse que a presença de TOMAZ será de muita importância na tomada de 
decisões. TOMAZ verif icará a possibilidade de ir. ZIQUINHA conversa com TOMAZ sobre a aquisição de uns terrenos, a ser 
pago com a venda de uns lote, contudo Dr. ODILON e o contador salientaram que a transição não poderia ser feita. ZIQUINHA 
pensa em pagar com outro dinheiro, pois o dinheiro guardado é para construir a PREFEITURA (R$ 300.000,00). ZIQUINHA pegará 
R$ 250.000,00 para pagar os terrenos, que foram comprados para doação de 170 lotes, depois de vender outros terrenos o 
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recurso antes guardado será reposto. TOMAZ, no primeiro momento, não vê nenhum problema, mas necessita entender porque 
motivo o contador disse que a transação não pode ser feita. TOMAZ propõe uma conferência no viva voz para tratarem dos 
assuntos: "FUMPAS" e uso do recurso guardo para início da construção da PREFEITURA no pagamento de área. 

COMENTÁRIO:

6284054872 15/04/2013 19:00:48 15/04/2013 19:03:23

        0 00:02:35 6296887920 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta ao LUCAS pelo dia de serviço. LUCAS responde que foi puxado e que já saiu da PREFEITURA. Esclarece que 
ajudou a moça, levando também serviços para o HOTEL (cartas convites). TOMAZ indaga sobre a confecção dos EDITAIS DE 
MOZARLÂNDIA, precisamente as planilhas de gêneros... LUCAS salienta que já modif icou os dados de lotes para itens. TOMAZ 
pede a LUCAS que encaminhe tudo de MOZARLÂNDIA para o e-mail dele agora...

COMENTÁRIO:

6284054872 15/04/2013 19:13:12 15/04/2013 19:17:24

        0 00:04:12 6281595936 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ avisa à MARIANA que a maioria dos EDITAIS de MOZARLÂNDIA estão por lotes. MARIANA salienta que os gêneros 
alimentícios e de expediente foram mandados de volta (para VILDENAN), porque não conseguiram arrumar. Em relação a pneus 
foram modif icados para itens. TOMAZ pergunta à MARIANA que os EDITAIS encontradiços com o VILDENAN estão todos por 
lotes e não por itens (forma correta). TOMAZ pede que MARIANA encaminhe para o e-mial dele todas as mensagens enviadas 
para o VILDENAN. TOMAZ esclarece que está lá e só deixa o local depois que resolver a questão, caso contrário dará 
problemas, pois a LICITAÇÃO é quarta-feira. São cinco PREGÕES Em MOZARLÂNDIA (TRANSPORTE ESCOLAR, PNEUS, 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMBUSTÍVEIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE)...

COMENTÁRIO:

6284054872 15/04/2013 19:59:36 15/04/2013 20:07:49

        0 00:08:13 6296875082 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ comenta com sua cônjuge que está trabalhando muito, apagando incêndios, os editais estão mal feitos, tem que refazê-
los, pois o pregão é quarta e quinta-feira. MNI pergunta quem fez os editais, TOMAZ diz que um pouco saiu da MARIANA, do 
LUCAS e outros é do pessoal daqui, TOMAZ diz que ele(não cita quem) falou que não recebeu os editais, que foi uma primeira 
versão, depois ele mandou uma segunda corrigida, sendo que ele(não cita quem) mandou as versões antigas para o povo, aí 
deu tudo errado. TOMAZ diz que irá arruma uma alternativa para ver se consegue resolver para realizar os pregões, cita que 
está sendo cobrado,que deixou o LUCAS lá para fazer todos os pregões na quarta, quinta e sexta, e, depois o LUCAS retornará 
na próxima semana para fazer todas as cartas convites, comenta ainda que a pessoa da licitação é um senhor e, ele é devagar, 
todos sabem disso, diz ter encontrado o prefeito(Mozarlândia?), explicou tudo para o mesmo. Tratam de assuntos  
administrativos do escritório e estado de saúde de terceiros.

COMENTÁRIO:

6284054872 16/04/2013 08:45:07 16/04/2013 08:47:54

        0 00:02:47 6296887920 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta ao LUCAS sobre a situação de VIANÓPOLIS, o que evoluiu desde a ida de LUCAS lá. LUCAS pediu para eles 
atualizarem a dívida até 2003, fazer as 5000 pastas, arrumar a sala com os equipamentos pertinentes. TOMAZ solicita que 
LUCAS cobre agora, via e-mail, de EDEMAR, para saber se a dívida já foi atualizada, pedindo também outros dados. TOMAZ 
pergunta se o DOUGLAS fez a CAMPANHA. LUCAS responde que não falou com o DOUGLAS e que este não falou nada. 
TOMAZ pergunta se o contrato dele lá foi assinado. LUCAS responde que não e que CÁSSIO, responsável pela licitação, f icou 
com toda a documentação. TOMAZ pede que LUCAS cobre perguntando se já pode passar lá para assinatura. TOMAZ pede que 
LUCAS não deixe esfriar o assuntos, pois o PREFEITO mais chato de todos é o de VIANÓPOLIS. 

COMENTÁRIO:

6284054872 16/04/2013 08:56:09 16/04/2013 09:01:36

        0 00:05:27 6285728231 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDIJANE (COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE TRINDADE) pede ao DOUTOR TOMAZ um tempinho para conversarem. EDIJANE salienta 
que tem medo demais da contraproposta da PREFEITURA, pois aumentaram seu salário para que ela não saísse e fosse trabalhar 
com o DR. TOMAZ.  EDIJANE ganha R$ 2.500,00 e propuseram um salário de R$ 3.000,00, a f im de que ela não saia  DR. TOMAZ 
propõe empatar ou cobrir a proposta da PREFEITURA, justificando que fechou com mais um município. DR. TOMAZ assevera 
pagar R$ 1.500,00 na carteira e R$ 1.500,00 por fora. EDIJANE parece aceitar a proposta e pede que ele a espere até depois do 
feriado de maio, pois tem licitações para acompanhar. DR. TOMAZ concorda, mas pede que EDIJANE comece a ajudá-lo já. 
TOMAZ mandará serviços por e-mail. EDIJANE concorda...

COMENTÁRIO:

6284054872 16/04/2013 09:19:26 16/04/2013 09:22:24

        0 00:02:58 6499299115 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pede informações com LUÍS MAURO sobre notas. LUÍS MAURO responde que vai olhar com o "GLÉNIO", a do "LOBO" 
inclusive. TOMAZ recorda que a dele é de janeiro, que foi feita aquela modificação, trocaram as notas... LUÍS MAURO pega 
informações de TOMAZ sobre o "tablet" deste, se acha em Goiânia um igual ao dele para presentear a PATRÍCIA... TOMAZ se 
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dispõe a encontrar um para o LUÍS MAURO...

COMENTÁRIO:

6284054872 16/04/2013 09:24:01 16/04/2013 09:33:57

        0 00:09:56 6499299174 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ conversa com MARCELO (PIRES DO RIO) sobre a rescisão do contrato com a "ONIX", conforme determinação do 
"GUDE". MARCELO disse que o EPITÁCIO - secretário de Saúde - ligou reclamando da retirada dos MICROÔNIBUS. TOMAZ negou 
com outro para fazer o serviço, porém o corretor pediu 60 dias, pois irá mandar fazer... MARCELO esclarece que acha que está 
lá é o MICROÔNIBUS e que é provisório. PATRULHA MECANIZADA está sendo comprada. MARCELO pergunta sobre o EDITAL 
para fazer os pneus. CONTRATO da ONIX não será feito aditivo e sim rescisão. TOMAZ estará em PIRES DO RIO na quinta e 
sexta-feira. MARCELO tomou posse como funcionário efetivo, passou num concurso. MARCELO pede ajuda de TOMAZ no 
sentido de que a PREFEITURA compre uma licença prêmio ou que ele (MARCELO) tire essa licença. A PREFEITURA está em 
contenção de despesas. MARCELO quer os três meses para estudar para o exame da OAB. Conversam sobre a importância da 
carteira da OAB. TOMAZ salienta que está contratando uma moça da comissão de licitação de TRINDADE para trabalhar com 
licitação. MARCELO esclarece que presta serviços para um rapaz de uma pequena GRÁFICA nas licitação do GOVERNO 
FEDERAL. MARCELO já o ajudou a ganhar licitações no valor de mais de seis milhões (pregão eletrônico). TOMAZ reclama que 
LEONEL não atende telefone. MARCELO elogia o trabalho do RAIMUNDO pelo perf il para trabalhar com licitação.

COMENTÁRIO:

6284054872 16/04/2013 09:42:34 16/04/2013 09:44:46

        0 00:02:12 6499026223 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: "GLEIDIM" busca orientações com TOMAZ sobre o índice de aumento a ser utilizado no IPTU. TOMAZ indica o IGPM. GLEIDIM pede 
que TOMAZ ligue para o RODRIGO da PRODATA para receber informações atualizadas da dívida...

COMENTÁRIO:

6284054872 16/04/2013 09:54:54 16/04/2013 10:01:46

        0 00:06:52 6282843553 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI ("CÁSSIO") informa ao DOUTOR TOMAZ que MOZARLÂNDIA é quatro mil imóveis. TOMAZ discorda da informação do IBGE 
apresentada. HNI buscará a informação precisa na PREFEITURA DA CIDADE. TOMAZ pergunta se fechou a R$ 26,00. HNI 
responde que foi em R$ 30,00. HNI explica que tem uma magenzinha "para nós". HNI reclama que não consegue fechar 
pendências de PIRES DO RIO, notadamente em relação a manutenção de veículos. Pessoal de PIRES DO RIO não está querendo 
conversar com HNI. TOMAZ orienta falar com o LUÍS MAURO. TOMAZ irá em PIRES DO RIO no semana que vem. TOMAZ orienta 
que HNI faça uma notificação para a PREFEITURA em relação à manutenção de ônibus e uso por motorista inapropriado. TOMAZ 
salienta que a PREFEITURA não está pagando ninguém... HNI não quer a manutenção do contrato com a PREFEITURA... TOMAZ 
se compromete a pegar uns contratos para HNI (CÁSSIO) em INACIOLÂNDIA e a trazer. 

COMENTÁRIO:

6284054872 16/04/2013 10:08:38 16/04/2013 10:11:53

        0 00:03:15 6232518391 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta ao CLEONE DO POSTO T-2 se este recebeu a planilha do "RIDELNAN".TOMAZ esclarece que a proposta de 
preços (lotes) será transformada tudo por itens e que onde não tem especificação, CLEONE não deverá informar preço... 
TOMAZ esclarece que CLEONE pode participar do PREGÃO e que o COMBUSTÍVEL será licitado...

COMENTÁRIO:

6284054872 16/04/2013 10:12:27 16/04/2013 10:14:38

        0 00:02:11 6298015176 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ avisa ao "VIDENAN" que o CLEONE do T-2 não recebeu as planilhas. VIDENAN responde que não encaminhou mesmo 
em razão dos f iltros. TOMAZ esclarece que não é para se preocupar com isso. VIDENAN comenta que o MARCÃO - BRAÇO DE 
FERRO DO PREFEITO - falou sobre um processo licitatório do conserto de uns carros, porém ele não recebeu nada. TOMAZ 
esclarece que está pronto, contudo entregará em mãos...

COMENTÁRIO:

6284054872 16/04/2013 10:22:52 16/04/2013 10:24:25

        0 00:01:33 6230954785 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI procura ao TOMAZ se pode passar algumas coisas mais simples para a LETÍCIA, como ligar... TOMAZ concorda, mas não 
quer que ela deixa de correr atrás de contrato, aluguel, portão... TOMAZ pede o telefone da LUCIENE DE CORUMBAÍBA, é para 
pedir à NAUARA que ligue para LUCIENE informando que ele está saindo para lá...

COMENTÁRIO:

6284054872 16/04/2013 10:27:37 16/04/2013 10:29:31

        0 00:01:54 6230954785 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ conversa com POLYANA e pede a está que solicite que a LETÍCIA pegue uma  NOTA emitida para ÁTIMA no valor de R$ 
4.000,00 no dia  25 de março, colocar em um  envelope e entregar para a ODETE (ÁTIMA).  POLYANA  indaga se TOMAZ viu os 
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contratos de empréstimos encaminhados via e-mail e se pode imprimir... 

COMENTÁRIO:

6284054872 16/04/2013 10:35:36 16/04/2013 10:40:17

        0 00:04:41 6284293577 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: TOMAZ X MILTON - Conversam sobre confecção de edital de licitação de medicamentos.

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ - Alô!
MILTON - Oh doutor!
TOMAZ - Tudo bão?
MILTON - Bom e você?
TOMAZ - Graças a Deus tudo certo.
MILTON - Oh, ta na correria.
TOMAZ - Tô cara, tô saindo de Goiânia agora.
MILTON - Ah é, cê vai pra onde?
TOMAZ - Vou lá para Corumbaíba.
MILTON - Ah, que benção.
TOMAZ -  É, vou lá fazer nadinha.
MILTON - (risos) 
TOMAZ - Cê adora.
MILTON - E, deixa eu te falar: e, a LUCIANE  te passou a lista né?
TOMAZ - Ainda não, mais, e, o menino ta trabalhando nela, ai, eu de, eu devo pegar lá pessoalmente. 
MILTON - Ah, então beleza então.
TOMAZ - Aí, até eu já vou vou descer pra lá, vou f icar o dia inteiro, a tarde toda, eu vô organizá tudo lá isso hoje, né? eu vou 
deixar pronto. 
MILTON - Então beleza, deixa eu te explicar o seguinte: cê num pode esquecer, é doce ficar com esse trem em mão viu?
TOMAZ - Ta.
MILTON - Certo? pra num tê perigo, pra deixá lá não, qualquer
TOMAZ - Ta.
MILTON - Coisa tem que te ligar, 
TOMAZ - Ta, ta, ta, ta.
MILTON - Deixa eu te falar o seguinte: do Carmo, eu não recebi do Carmo ainda, passou pra.
TOMAZ - Ta marcado pro dia 29.
MILTON - Pois é, eu não recebi, nadinha do Carmo, o edital, pra mim ir trabalhano, entendeu?
TOMAZ - Não, mais é proposital cara, é estratégico.
MILTON - É? 
TOMAZ - É.
MILTON - Mais aí cê passa pra mim, pra mim adiantar ê, pra mim.
TOMAZ - Mais então, cê tem que ir lá no escritório buscar, porque, eu não passo por email, esses trem mais, eu proibi né? lá no 
escritório esse trem de, lá tava muito, tava muito na cara esse trem, eu comecei f icar com medo, passa lá, ou pede alguém pra 
passar lá com um pendrive e pega lá, faz esse favor.  
MILTON - Não, beleza então.
TOMAZ - É, porque eu não posso ter vinculo com o fornecedor dessa, entendeu?
MILTON - Anh, não tá certo.
TOMAZ - E, email fica uma coisa que é, num tem jeito, f ica marcado. 
MILTON - Não, então ta jóia. 
TOMAZ - Tá? Ta lá, ta prontinho.
MILTON - Não beleza.
TOMAZ - Mais aí da certo.
MILTON - Eu vou chegar lá e procurar com quem?
TOMAZ - MARIANA, MARIANA, sabe tudo.
MILTON - MARIANA.
TOMAZ - MARIANA.
MILTON - Então eu vô pedir pra pegar lá hoje.
TOMAZ - Pode, pode sim, tá? 
MILTON - Então tá cer, e, dei.
TOMAZ - Uruana cê recebeu né?
MILTON - Recebi, já tô enviano pra lá, mais, e, do memo jeito, deixa eu te explicar: eu vô passar só pra eles pô as fonte e os 
orçamento e tudo, 
TOMAZ - Mais tem que me procurar.
MILTON - É, exatamente, vai procurar, se te ligar, vai procurar pra você, cê tá entendeno? 
TOMAZ - Cê viu que eu deixei em amarelo lá, a questão da, da, da Anvisa lá.
MILTON - Já mudei, já mudei.
TOMAZ - Isso, eu deixei pra você dá uma olhada.
MILTON - Já mudei e coloquei a trabalhista, que num tava, e coloquei a (...) concordava.
TOMAZ - Ah ta, combinado.
 MILTON - Tá certo? Tá bele, aí 
TOMAZ - Ok.
MILTON - De, deixa eu te falar: é, então cê tá sabeno? O LUANA vai só colocar as dotações, o número, e, eu, vai voltar ele pra 
mim, e, eu vou te passar procê fazê do memo jeito. 
TOMAZ - Tá, combinado.
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MILTON - Ta certo? Eu vô pedir pra passar lá e pegá, e Mozarlândia? cê tá sabendo? tem alguma coisa?
TOMAZ - Tá, tive lá ontem, 
MILTON - E aí?
TOMAZ - Vão buscar na minha mão pra fazer. 
MILTON - Ah é?
TOMAZ - Vou soltar as datas, lá, lá, e, e Araguapaz, eu tô marcano as datas,  
MILTON - Pois então, não esquece não, põe muito um em cima do outro, pra mim, mim dá um prazinho, pra num tê perigo. 
TOMAZ - Não, pois é, eu pensei nisso, até pra mim(...) 
MILTON - Cê te pensar Corumbaíba, tamém, porque, Corumbaíba, Araguapaz, Mozarlândia, Carmo,  e, essas coisas, nóis tem que 
ta junto, que ocê mais eu junto pra num tê perigo
TOMAZ - Certo? pois é, então, por isso que eu tô tentano compatibilizar a minha presença lá também.
MILTON - Então beleza, organiza isso 
TOMAZ - Tá?
MILTON - Pra num, cê num atrapalha tamém.
TOMAZ - Isso, é, tô pensano nisso.
MILTON - Tá? 
TOMAZ - Combinado.
MILTON - Então beleza então.
TOMAZ - Ah, e tem, e tem ainda Pires do Rio né?
MILTON - Pires do Rio, exatamente.
TOMAZ - Pires do Rio tá marcado, eu acho já.
MILTON - É?
TOMAZ - É.
MILTON - Mais, e devido o afastamento lá?
TOMAZ - Não, num afastou não, já voltou, esse assunto já morreu. 
MILTON - Ah, então beleza.
TOMAZ - Né, pus essa questão na mão.
MILTON - Mais e.
TOMAZ - Do FELICÍSSIMO, já ta resolvido. 
MILTON - Então beleza, e deixa eu te falar: e aí como é que eu faço pra pegar isso aqui.
TOMAZ - Só que lá o edital, só que lá o edital, não tem jeito de tirar a, lá eu a, lá eu acho que passou a questão da certidão, viu? 
da, da Anvisa.
MILTON - O da Anvisa? 
TOMAZ - Lá pa, lá, lá tá pedino, agora que eu tô lembrano. 
MILTON - Ah, entendi.
TOMAZ - Porque lá não é cem por cento na minha mão. 
MILTON - Ah, tá certo.
TOMAZ - Vê, vê o edital, pede pra te passar.
MILTON - Não, beleza. 
TOMAZ - Aí eu resolvo isso, não, melhor, pega com a MARIANA.
MILTON - Então tá jóia.
TOMAZ - Tá?
MILTON - Falou, aí eu vou pegar, mais o, resto assim, igual do Carmo num tá tendo perigo, num tá saino não?
TOMAZ - Ta não, fiz não, fiz ainda não, tá pronto não.
MILTON - Ta, ta beleza, então.
TOMAZ - Ta?
MILTON - Certinho então doutor. 
TOMAZ - Ok.
MILTON - Um abraço. 
TOMAZ - Ta tchau.
MILTON - Té mais, tchau.
<CHAMADA ENCERRADA>

COMENTÁRIO:

6284054872 16/04/2013 10:45:17 16/04/2013 10:47:39

        0 00:02:22 6284293577 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FABRÍZIO pergunta ao TOMAZ se teve algum retorno da proposta. TOMAZ salienta que não, pois necessita do levantamento de 
informações do pagamento de INSS... FABRÍZIO atua mais na área TRIBUTÁRIA... 

COMENTÁRIO:

6284054872 16/04/2013 11:25:57 16/04/2013 11:28:23

        0 00:02:26 6291364303 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LUISINHO avisa ao TOMAZ que o PREFEITO teve um problema e adiou a vinda para a segunda-feira. TOMAZ responde que falou 
com ele (PREFEITO) e que este, como sempre, não tem posição nenhuma, só fala que está com a FLÁVIA. LUISINHO esclarece 
que tem o contrato do TOMAZ e da CASA DE APOIO. PREFEITO resolverá tudo na segunda, segundo o LUISINHO. LUISINHO 
conta que o PREFEITO teve um desentendimento com o ADVOGADO recentemente...
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COMENTÁRIO:

6284054872 16/04/2013 12:05:52 16/04/2013 12:06:35

        0 00:00:43 6296875082 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI pergunta ao TOMAZ se este vai ler o contrato social primeiro ou se ele pode mandar para a MARIANA... (Ligação 
interrompida).

COMENTÁRIO:

6284054872 16/04/2013 12:07:44 16/04/2013 12:08:37

        0 00:00:53 6296875082 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ salienta a MNI que o contrato social é 90% das cotas e 10% para ela... É este o contrato... Está assim?! (Ligação 
interrompida novamente).

COMENTÁRIO:

6284054872 16/04/2013 12:08:57 16/04/2013 12:12:25

        0 00:03:28 6296875082 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ conversa com MNI (sua esposa) sobre cotas (de participação). TOMAZ diz que o Prefeito de Mozarlândia quer trocar o 
Procurador, que este interferiu nas licitações. TOMAZ questiona a MNI sobre indicação de CUSTÓDIO (para o cargo que ficará 
vago), pois ele será seu parceiro, "jogará no mesmo time".

COMENTÁRIO:

6284054872 16/04/2013 13:29:34 16/04/2013 13:30:40

        0 00:01:06 6296875082 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI fala para TOMAZ que está com o contrato em mãos e que o documento está certinho, pergunta contudo se o nome dela 
(MNI) é o de casado. TOMAZ responde que tinha pedido para a FELÍCIA corrigir, porém ao f inal salienta que pode deixar. MNI fala 
que irá reconhecer. TOMAZ pede que assim que tiver pronto e para ligar para a FELÍCIA ir buscar...

COMENTÁRIO:

6284054872 16/04/2013 13:46:26 16/04/2013 13:50:08

        0 00:03:42 6499299174 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: SECRETARIO DE SAÚDE avisa para o TOMAZ que um sujeito está lidando com ele e que o assunto está tomando um rumo muito 
dif ícil. SECRETARIO DE SAÚDE que o sujeito alugou dois ônibus velhos (um 1990 e outro 2000 e qualquer coisa). Um estaria 
saindo para CATALÃO. TOMAZ salienta que o PREFEITO já mandou rescindir o contrato da ONIX já. TOMAZ orienta a averiguar o 
vidro que foi quebrado, se o ônibus já foi quebrado ou se quebrou nos serviços da prefeitura. TOMAZ que o CARLOS (donos 
dos ônibus) coloque no papel para uma análise jurídica. SECRETARIO pede orientações de TOMAZ como proceder. TOMAZ pede 
que CARLOS coloque no papel. SECRETARIO pergunta se CARLOS pode entrar em contato direto com TOMAZ. TOMAZ 
concorda... Os ônibus são para levar pacientes para "hemodiálises"...

COMENTÁRIO:

6284054872 16/04/2013 14:17:46 16/04/2013 14:18:49

        0 00:01:03 6233486333 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARIA dá um recado para TOMAZ. VILDENAN pede que TOMAZ escaneando e mandando para ele o negócio da informática. 
TOMAZ solicita de MARIA que ligue no escritório (telefone 3091-4566, com MARIANA) e peça o documento, pois ele está no 
interior...

COMENTÁRIO:

6284054872 16/04/2013 15:38:42 16/04/2013 15:44:41

        0 00:05:59 6484387540 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARILDA (DE BOM JESUS) fala para TOMAZ que está complicada numa situação, pois ninguém nunca foi lá... MARILDA fala que 
o negócio da PREVIDÊNCIA está tudo parado. TOMAZ oferece para ir até lá e que nada está parado.  MARILDA tem um valor 
para fazer parcelamento. TOMAZ assevera que a ÉRICA falou ontem com o WELLIGTON e passou e-mail. MARILDA avisa que 
precisa andar rápido e fazer umas aposentadorias que está na agulha. MARILDA reclama que chamou a FERNANDA muitas 
vezes e que ela não foi. MARILDA salienta que terá que chamar aquele rapaz outra vez. ÉRICA teria comentado com MARILDA 
que a FERNANDA  está com problemas e que estava fazendo umas coisas não muito certas. TOMAZ discorda e que fala que a 
FERNANDA está morando em BRASÍLIA. MARILDA câmara o menino da PREVIDÊNCIA que estava lá. MARILDA deixa claro que 
está com tempo curto em uma certidão. TOMAZ Ava lisa os serviços do indicado AQUILES para o investimento. 

COMENTÁRIO:

6284054872 16/04/2013 17:02:31 16/04/2013 17:03:50

        0 00:01:19 6233911193 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARIA APARECIDA DA PREFEITURA DE "MATRICHÃ" e pede os dados da conta de TOMAZ para efetuar pagamento de uma 
nota. TOMAZ repassa a conta: Agência ITAÚ, agência 1589, conta: 26802-6.
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COMENTÁRIO:

6284054872 16/04/2013 17:34:32 16/04/2013 17:35:58

        0 00:01:26 6286012016 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ conversa com o RICARDO e este propões sentar com TOMAZ para resolver a situação, fazer uma programação...

COMENTÁRIO:

6284054872 16/04/2013 17:36:13 16/04/2013 17:37:48

        0 00:01:35 3488684402 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCEL conversa com TOMAZ, que está viajando (Corumbaíba indo para Araguari). TOMAZ pergunta se hoje não dará para 
fazer nada. MARCEL responde que sim e que irá encontrar com o RAUL, que estará doidinho para o TOMAZ chegar, pois gostou 
das idéias novas repassadas por este (TOMAZ). TOMAZ chegará daqui uma  hora. MARCEL pede que assim que TOMAZ 
cheque é para este ligar, os dois darão uma volta a de que MARCEL coloque TOMAZ a par de tudo, para depois irem ao encontro 
deles (RAUL e companhia).  

COMENTÁRIO:

6284054872 16/04/2013 17:38:02 16/04/2013 17:42:06

        0 00:04:04 6281595936 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ conversa com ADRIANA avisando que a MARILDA (BOM JESUS) dispensou seus serviços. TOMAZ esclarece que a 
ÉRICA é traiçoeira. TOMAZ pede que ADRIANA converse com a ÉRICA e pergunte sobre o que aconteceu, para ver o que faz. 
TOMAZ assevera que ligará para o JÚNIOR. ADRIANA conta que o LUCAS chegou lá com uns editais feitos para a  "CELSA", 
contudo sem as planilhas, pois ela não tinha. É para TOMAZ corrigir os editais. ADRIANA salienta que não pagaram nada. 
ADRIANA pergunta sobre pagamento de despesas de MOZARLÂNDIA (gasolina). Em MOZARLÂNDIA deverá ser conversado 
com o VIDELNAN.

COMENTÁRIO:

6284054872 16/04/2013 17:42:45 16/04/2013 17:45:43

        0 00:02:58 6282281648 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta ao JOÃO CARLOS pelo andamento das coisas. JOÃO CARLOS responde que f icou de passar o dinheiro hoje e 
fez o TED e que lá apareceu ONIX e que TOMAZ tinha passado: H I PRODUÇÕES ARTÍSTICAS. TOMAZ salienta que é isso 
mesmo, pois aconteceu alteração contratual. TOMAZ assevera que o cheque de R$ 25.000 de JOÃO CARLOS está sobre a 
mesa dele e que os dois combinarão para JOÃO CARLOS ir buscá-lo.  TOMAZ irá providenciar as rescisões para pegar a 
assinatura do CÁSSIO. TOMAZ pede ao JOÃO CARLOS que dê uma olhadinha com A PREFEITA DE IPAMERI. JOÃO CARLOS já 
deixou o cartão de TOMAZ com o esposo da PREFEITA, pois é este que toma conta lá. A conversa é para fechar uma parceria 
no município...

COMENTÁRIO:

6284054872 16/04/2013 17:47:03 16/04/2013 17:52:57

        0 00:05:54 6282843553 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ conversa com o CÁSSIO e este esclarece que MOZARLÂNDIA é 13 mil habitante e não 20 mil. TOMAZ pergunta sobre o 
número de imóveis e CÁSSIO aduz que é aproximadamente 4.600. CÁSSIO salienta que não há necessidade de PREGÃO, pode 
ser uma CARTA. CÁSSIO está preparando os  documentos da empresa para participação, assim que TOMAZ soltar o CONVITE. 
CÁSIO diz que em PIRES f icou as coisas encaminhadas, mas que tudo deverá ser conversado com TOMAZ. TOMAZ pede que 
CÁSSIO protocolize a pedido da quebra do vidro do ônibus. TOMAZ conta para CÁSSIO que R$ 25.000,00 entrou na conta dele, 
que ele pode ficar feliz. CÁSSIO avisa que o pagamento da coleta do lixo de INACIOLÂNDIA foi feito hoje. CÁSSIO elogia que o 
rapaz de INACIOLÂNDIA e avisa que TOMAZ pode marcar para que o contrato seja assinado. TOMAZ chegará em Goiânia na 
quinta-feira, depois de participar de uma licitação em INACIOLÂNDIA. CÁSSIO disse que lá emitiram uma nota, que tudo está 
correto e a PATRÍCIA iria para ligar para TOMAZ. TOMAZ responde que irá lhe ajudar no recebimento... 

COMENTÁRIO:

6284054872 16/04/2013 18:29:46 16/04/2013 18:34:34

        0 00:04:48 6296875082 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: TOMAZ diz a ESPOSA que RICARDO FORTUNATO o ligou; fala que quinta-feira estará em Inaciolândia, em uma licitação. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 16/04/2013 18:29:59 16/04/2013 18:34:34

        0 00:04:35 6296875082 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: TOMAZ diz a ESPOSA que RICARDO FORTUNATO o ligou; fala que quinta-feira estará em Inaciolândia, em uma licitação. Ela diz 
que ANDRÉ estava na ÁTIMA olhando contabilidade e financeiro. 

TRANSCRIÇÃO:
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COMENTÁRIO:

6284054872 16/04/2013 20:23:24 16/04/2013 20:25:06

        0 00:01:42 6286224066 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: NETO fala a TOMAZ que não está conseguindo falar com o menino, que o outro rapaz está tentando falar também, que 
independente de ir de carro ou avião, chegará lá por volta das 10 horas. TOMAZ explica o percurso até Araguari.

COMENTÁRIO:

6284054872 16/04/2013 20:23:36 16/04/2013 20:25:07

        0 00:01:31 6286224066 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: NETO fala a TOMAZ que não está conseguindo falar com o menino, que o outro rapaz está tentando falar também, que 
independente de ir de carro ou avião, chegará lá por volta das 10 horas. TOMAZ explica o percurso até Araguari.

COMENTÁRIO:

6284054872 17/04/2013 07:22:38 17/04/2013 07:31:08

        0 00:08:30 6296875082 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz a ESPOSA que esteve em reunião com o Prefeito, Procurador, Sub (procurador ?), diz que eles estão "numa 
empolgação" com ele. Diz que já vai começar a trabalhar com/para o Prefeito. Diz que a Prefeita de Bom Jesus "nem contrato não 
fez e nem quer mais". ESPOSA alerta TOMAZ sobre negociação para prestação do serviço. TOMAZ diz que está em ARAGUARI, 
amanhã vai para INACIOLÂNDIA acompanhar uma licitação. ESPOSA sugere a TOMAZ retornar a Prefeitura (de Bom Jesus ?). 
TOMAZ diz que sua relação com JÚNIOR é "muito boa". ESPOSA questiona se em Bom Jesus não é aonde TOMAZ iria "colocar a 
menina".  TOMAZ diz que não deu tempo. 

COMENTÁRIO:

6284054872 17/04/2013 08:09:50 17/04/2013 08:10:40

        0 00:00:50 6230914566 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI diz a TOMAZ que MÁRCIO BERNARDES está no escritório e quer saber se ele tem algo a lhe dizer. TOMAZ diz que está em 
Araguari e ligará para MÁRCIO BERNARDES assim que chegar.  

COMENTÁRIO:

6284054872 17/04/2013 09:15:54 17/04/2013 09:24:43

        0 00:08:49 6499255968 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz a PATRÍCIA que já fez as rescisões da JBL e enviou no e-mail, provavelmente, do LEONEL. PATRÍCIA questiona 
sobre a nota do CÁSSIO, diz que ele mandou uma nota de 11 dias no valor de R$ 29.000,00, diz que ele mandou só um caminhão 
(de recolhimento de lixo), que o pesou só uma vez e fez média, fala também sobre questões contratuais referentes à prestação 
do serviço. TOMAZ diz que no edital foi feito por tonelada. PATRÍCIA diz que Secretário de Saúde chamou-lhe a atenção. TOMAZ 
fala que ele, o Secretário de Saúde, o ligou para falar sobre situação de veículos. PATRÍCIA diz que pessoal da hemodiálise 
necessita de transporte; fala que chegou uma nota para ela ontem, onde o nome do contrato da empresa é um e na nota é outro. 
TOMAZ diz que era HE Produções e após alteração contratual foi para "Onis ?". PATRÍCIA diz que precisa resolver sobre a 
patrola. TOMAZ diz que, para isto, é preciso fazer outra licitação. PATRÍCIA questiona a TOMAZ se ele já fez extrato da licitação. 
TOMAZ diz que está travado na justif icativa para cancelar aquela (licitação), porque é a segunda licitação do mesmo objeto que 
estão cancelando. PATRÍCIA diz que a justif icativa não é tão complicada não. TOMAZ diz que o problema é passar no Tribunal 
depois, porque f ica caracterizado... PATRÍCIA fala que não pode f icar sem assistência técnica, que é emergencial. TOMAZ diz 
que vai reunir com CÁSSIO para resolver a questão; sobre a patrola vai "soltar" o edital e reafirmou sobre as rescisões (distrato) 
da JBL. PATRÍCIA fala sobre a dívida ativa. TOMAZ diz que falou com "GLEIDIM" e até hoje o Prodata não atualizou a dívida para 
poder enviar notif icação, diz que sugeriu o maior índice de inf lação. RODRIGO é contato na Prodata. PATRÍCIA diz que falará com 
GLEIDIM e retornará a ligação. 

COMENTÁRIO:

6284054872 17/04/2013 09:38:57 17/04/2013 09:39:43

        0 00:00:46 6299256335 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: SIMONE questiona a TOMAZ se ele conseguiu o edital de "Quirinópolis ???" e/ou Pires do Rio. TOMAZ diz que sim e que lhe 
repassa "até à tarde". 

COMENTÁRIO:

6284054872 17/04/2013 09:40:18 17/04/2013 09:41:10

        0 00:00:52 6299256335 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: SIMONE retorna a ligação. TOMAZ reafirma que repassará o edital à tarde. 

COMENTÁRIO:

6284054872 17/04/2013 11:43:24 17/04/2013 11:45:27

        0 00:02:03 6296887920 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: VILDENAN pergunta a TOMAZ como eles vão fazer com lubrif icantes, se faz junto, se faz planilha constando marca. TOMAZ 

indaga se não deu certo de fazer tudo a preço unitário. TOMAZ fala para abrir uma seção e ver a possibilidade de fazer tudo a 
preço unitário, que se for unitário eles só não fazem do óleo, que o resto eles fazem tudo, combustível e lubrif icante, que se 
VILDENAN ver que o pessoal foi com proposta por lote aí eles vão ter que adiar. VILDENAN diz que óleo e f iltro não tem 
designação, que o problema foi esse. TOMAZ comenta que esses lotes serão automaticamente fracassados, que depois fazem 
um convite, que agora tem que tentar salvar o combustível.

COMENTÁRIO:

6284054872 17/04/2013 12:41:55 17/04/2013 12:44:42

        0 00:02:47 6296887920 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LUCAS avisa para o TOMAZ que um dos licitantes está querendo recorrer em vários itens da habilitação. LUCAS quer saber se 
habilita para recorrer ou não. LUCAS esclarece que no contrato social de uma das cooperativas não aparece transporte escolar, 
conforme exige o TCM. A Cooperativa é a "COOPERLOCK". O ato de capacidade dela está assinado pelo pregoeira do município, 
o que foi contestado pela "COOPERBRASIL". TOMAZ concorda e pede que LUCAS registre na ATA inabilitando a 
"COOPERLUCK", dando-lhe tempo para que recorra em dias úteis. 

COMENTÁRIO:

6284054872 17/04/2013 13:23:25 17/04/2013 13:25:36

        0 00:02:11 6299256335 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI pergunta TOMAZ o que deu lá em Mozarlândia(licitação transporte escolar. TOMAZ informa à mesma que está representado 
por LUCAS e, das 23 linhas, a COBRASIL da JANAÍNA ganhou todas as linhas com exceção de duas, na hora da habilitação a 
COPERLOCK foi inabilitada por TOMAZ por irregularidades em documentação,  a qual não irá levar nenhuma linha. MNI pergunta 
se o pessoal de lá que está fazendo emergencial perdeu. TOMAZ diz que irão sair.  MNI diz não ter ficado feliz, pois o povo irá 
ralar. TOMAZ diz que irá falar para a mesma pessoalmente que não, diz que irá dar certo, depois irá dizer para a mesma. MNI diz 
não ter participado da licitação para não atrapalhar o povo de lá, pois não está nem aí para a JANAÍNA, não foi participou da 
concorrência por causa da conversa lá. TOMAZ diz que ela(JANAÍNA) não a atrapalhou. TOMAZ diz que irá analisar o recurso. 
MNI sugere que cancele a concorrência para ela ir participar da concorrência.   

COMENTÁRIO:

6284054872 17/04/2013 13:37:52 17/04/2013 13:40:41

        0 00:02:49 6292418855 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: Chamada entre alvos 

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a TOMAZ se em Pires do Rio vai ter a cotação agora. TOMAZ diz que agora quase não está mexendo lá, 
que está totalmente afastado de lá. EDILBERTO fala que parece que vai ter o pregão semana que vem. TOMAZ diz que vai ser 
dia 29, que não viu o edital, que não viu nada. EDILBERTO comenta que aquele lá f icou o negócio, que eles f icaram com aqueles 
R$ 10.000,00, que ele ia passar para o pessoal da Ideal, que na realidade lá não "coisou" nada, que acha que eles tinham que 
devolver aqueles R$ 10.000,00. TOMAZ diz para eles fazerem acontecer, que é só EDILBERTO pedir a Ideal para o procurar lá, 
que vai ver o que faz, que pode pedir o menino para ligar que ele organiza isso, que não é ele quem vai presidir, mas que fala 
com o prefeito. EDILBERTO fala que lá é a "STOCK" que está com o negócio lá. TOMAZ diz que não é. EDILBERTO diz que o 
TÚLIO ligou, que o cara da "STOCK" falou para não mexer que lá é dele. TOMAZ fala que não é, que pode ver essa situação, que 
não esqueceu, que lembra dessa situação. EDILBERTO fala que é semana que vem. TOMAZ diz que não importa, que é no 
momento, na hora. Comenta que sua participação lá está muito pouca, que EDILBERTO sabe que aquele cara é doido.

COMENTÁRIO:

6284054872 17/04/2013 14:18:30 17/04/2013 14:20:20

        0 00:01:50 6481392900 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz a JAMIL que conversou com ele a semana passada, através de RODRIGO da RECMED. JAMIL pergunta-o se foi bom 
lá, TOMAZ diz que foi produtivo. JAMIL pergunta-o se quer encontrá-lo mais tarde, TOMAZ diz que não esteve em Catalão e, 
quer que ele indique a pessoa que ele deverá conversar lá. JAMIL pergunta-o se ele quer ir lá, ou quer telefonar. TOMAZ diz 
estar perto de Catalão e poderá chegar até à cidade. JAMIL diz que ele não está lá hoje, está em Uberlândia. TOMAZ pergunta se 
é o DENILSON, JAMIL diz que sim. TOMAZ diz que irá ligar no telefone dele.

COMENTÁRIO:

6284054872 17/04/2013 14:28:11 17/04/2013 14:31:07

        0 00:02:56 6298295781 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ questiona a CELSA sobre o edital de medicamentos. CELSA diz que não enviou a planilha para MARIANA, que ela vai 
fazer e CELSA anexará. CELSA diz que vai fazer (a planilha), porque eles estão cobrando. TOMAZ diz que ela não pode 
entregar. CELSA diz o DELSON falou que era para entregar, porque se ela não entregar alguém pode propor ação judicial. 
TOMAZ diz para CELSA deixar claro para ele que é para segurar "um pouquinho". TOMAZ questiona se CELSA colocará a 
planilha no edital que MARIANA vai repassar. CELSA confirma e diz que sobre este do medicamento não precisa, porque já está 
quase pronto. TOMAZ diz que está com edital pronto. 

COMENTÁRIO:

6284054872 17/04/2013 14:33:38 17/04/2013 14:34:51

        0 00:01:13 6281595936 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: TOMAZ questiona a MARIANA sobre o edital de medicamentos de Carmo do Rio Verde. MARIANA diz que falou com CELSA e 

que ela estava refazendo a lista; diz que tem o edital pronto. TOMAZ questiona se tem no objeto, na habilitação e pede para que 
MARIANA encaminhar a ele o referido.

COMENTÁRIO:

6284054872 17/04/2013 14:45:09 17/04/2013 14:46:50

        0 00:01:41 6296887920 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz que "agora é combustível, um licitante é de Goiânia e o outro é de Mozarlândia". TOMAZ diz que é separado o combustível 
de Goiânia do combustível de Mozarlândia. HNI questiona sendo um concorrente de Goiânia este ganhará e da mesma forma em 
Mozarlândia. TOMAZ confirma e lhe explica que é tudo por item, diz que para "transformar tudo em um lote só" em cada lote é 
dado o preço, diz que é só para negociar o preço "um por um". 

COMENTÁRIO:

6284054872 17/04/2013 15:16:56 17/04/2013 15:22:45

        0 00:05:49 6299727432 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HUMBERTO repassa a ligação para PAULO e pede que TOMAZ anote os principais pontos: contrato de 5 anos e dois meses, 
começando em 1.º de maio deste ano - valor R$ 4.200,00 por mês, pagando sempre doze meses adiantado - ressalva: o primeiro 
ano é de catorze meses (dois meses de carência, a título de reforma do prédio); proprietária autorizou que a porta da frente seja 
trocada, o reforço das trancas das portas e janelas, a retirada do muro da frente e fazer estacionamento... Telefone da 
proprietária ROSANE (9659-2332)... PAULO pede urgência, pois está prestes a ser despejado...

COMENTÁRIO:

6284054872 17/04/2013 15:46:42 17/04/2013 15:49:43

        0 00:03:01 6296875082 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ avisa para MNI ("VI") que o clima está pesado, pois falou com o HUMBERTO e com o PAULO agora. MNI comenta que o 
falou com o PAULO hoje de manhã e este disse que está muito tenso, pois não querem abrir mão de muita coisa e que f izeram 
umas propostas indecente, proibindo, no caso der acordo, inclusive, que PAULO contrate pessoas da empresa da MNI, 
colocando uma cláusula no contrato. MNI assevera que f izeram uma proposta de não repassar nada e f inanciar a AGRA em R$ 
12.000.000,00 - PAULO deu o grito, daí eles propuseram R$ 4.000.000,00. PAULO disse que não, pois deveria ser R$ 
8.000.000,00 mais o f inanciamento da AGRA. Alguém chega para falar com o TOMAZ e este promete retornar a ligação...

COMENTÁRIO:

6284054872 17/04/2013 16:09:24 17/04/2013 16:12:27

        0 00:03:03 6230954785 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ fala a MARIANA que passou um e-mail agora sobre a "átima". MARIANA diz que já ligou para ela, que esta vai estar em 
Goiânia até segunda-feira, que amanhã  à tarde tem disponibilidade para assinar, que já está fazendo. TOMAZ pede para 
MARIANA enviar em seu e-mail para ele corrigir, que aí mandam para "átima", que eles aprovam e aí pegam a assinatura dela. 
MARIANA diz que LU está perguntando como faz com a sequência dos números de dois editais que foram cancelados. TOMAZ 
diz para dar sequência, que não é para usar os mesmos, que o número que foi cancelado f ica arquivado como edital cancelado. 
MARIANA fala que na parte inicial do edital cita umas leis e um decreto municipal e pergunta se este é da comissão de licitação. 
TOMAZ diz que não, que da comissão ou é uma portaria ou um decreto, mas que não vai no preâmbulo. MARIANA explica que 
pegou um modelo e no modelo tem um decreto, porém não fala referência à comissão. TOMAZ fala que pode tirar o decreto 
municipal. MARIANA pergunta se TOMAZ chega em Goiânia hoje. Este diz que só amanhã, que vai passar em Inaciolândia.

COMENTÁRIO:

6284054872 17/04/2013 16:17:36 17/04/2013 16:18:46

        0 00:01:10 3491247126 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ conversa com o DENILSON e salienta que precisam conversar. TOMAZ, que está em ARAGUARI, combina de ir ao 
encontro de DENILSON no hospital - HC de UBERLÃNDIA - para conversarem... TOMAZ chegará no local, ligará para o DENILSON 
e este descerá ao seu encontro. 

COMENTÁRIO:

6284054872 17/04/2013 16:26:42 17/04/2013 16:28:03

        0 00:01:21 6281400407 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta a TOMAZ se o MARCELO está com ele. TOMAZ diz que não, que acabou de sair da prefeitura, que precisava de 
falar com HNI mais tarde. HNI pergunta se deu certo da forma como eles esperavam ou se mudou algum plano. TOMAZ fala que 
está rodando. HNI diz que mais tarde eles se falam.

COMENTÁRIO:

6284054872 17/04/2013 16:43:09 17/04/2013 16:46:18

        0 00:03:09 6281541975 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ILDENAN liga para TOMAZ e esse pergunta sobre os procedimentos. ILDENAN fala que está andando, que estão entrando nos 
gêneros alimentícios. TOMAZ pergunta quem está operando o sistema do "G Pregões?". ILDENAN diz que é um membro da "CPL". 
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ILDENAN diz que está com a MARILDA, que está tendo dúvida a respeito da "luz e f io?", com a vigência do contrato, em relação 
há 180 dias. MARILDA passa a conversar com TOMAZ  e diz que está com o contrato lá, que até barrou o pagamento, que está 
com as notas, que leu o contrato e percebeu que são 180 dias para prazo emergencial. TOMAZ fala que foi feita uma carta 
convite. MARILDA diz que no contrato não fala de carta-convite, que fala de emergencial. TOMAZ diz que o contrato então é de 
90 dias. MARILDA fala que barrou por conta disso. TOMAZ fala que já havia explicado que se fosse 180 dias, era para 
transformar em carta-convite. MARILDA diz que não f izeram carta-convite, que no contrato está emergencial. TOMAZ fala que 
eles tem que reduzir o contrato para 90 dias, até 30 de março. MARILDA pergunta como faz nesse caso que já foi enviado para 
o Tribunal. TOMAZ fala que eles tem que alterar a data. MARILDA diz que vai aguardar TOMAZ para ver o que faz. TOMAZ pede 
para falar com ILDENAN, mas ligação cai.

COMENTÁRIO:

6284054872 17/04/2013 16:46:42 17/04/2013 16:49:35

        0 00:02:53 6281541975 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ conversa com ILDENAN sobre ter feito emergencial da "luz e f io?", que foi pego um quantitativo alto, que ILDENAN disse 
que esse quantitativo iria durar 6 meses, que então recomendou fazer carta-convite, pois o emergencial é só para 90 dias, que 
foi feita a carta-convite. ILDENAN diz que questionou TOMAZ se poderia ser de 180 dias. TOMAZ diz que o emergencial é só 
para 90 dias, para atender ao município a partir de 2 de janeiro, que automaticamente ele encerra em 30 de março. ILDENAN diz 
que foi para lá com 180 dias, que ao invés de mudar para carta-convite continuou emergencial. TOMAZ fala que ou eles alteram 
a data até 30 de março ou alteram ele para convite. TOMAZ acha que fazer convite é melhor. ILDENAN diz que concorda e isso 
deve ser feito rápido. TOMAZ fala que vai ligar para MARIANA ver essa situação. ILDENAN diz que é só para fazer uma 
retif icação, que terão de retransmitir para o Tribunal. TOMAZ fala que não tem problema fazer a retif icação. Falam sobre 
MARIANA ter isso em arquivo.

COMENTÁRIO:

6284054872 17/04/2013 17:16:18 17/04/2013 17:16:48

        0 00:00:30 3491247126 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ informa ao "DENA" que já está no estacionamento. 'DENA" responde que já está descendo...

COMENTÁRIO:

6284054872 17/04/2013 18:16:56 17/04/2013 18:19:39

        0 00:02:43 6286224147 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz a WALBER que está em Araguari, que vai encontrar o RIVALDO. HNI diz que está com EDSON do Bolsamed e 
queriam ver a possibilidade de fazer mais "um teste com o programa deles", que aquele problema em São Patrício foi resolvido e 
o "negócio tá rodando beleza" e em Mirassol também. Sugere a TOMAZ ver qual a licitação que ele tem para poder colocá-lo de 
novo para ver se dá certo, diz que ele é "um parceiro bom". TOMAZ diz que tem que ver onde vai ter, diz que "tem que falar ???" 
com o Prefeito. TOMAZ diz que vai ter em Carmo do Rio Verde, e sugere conversa com DÉLCIO, diz que dia 29 ocorrerá 
(licitação) lá. TOMAZ diz que a SELSA não ajuda. 

COMENTÁRIO:

6284054872 17/04/2013 18:21:20 17/04/2013 18:22:56

        0 00:01:36 6281400407 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz a Vivaldo que está à sua disposição. Combinam de se encontrar no barzinho Carreiro, próximo ao Supermercado 
União. 

COMENTÁRIO:

6284054872 17/04/2013 19:36:45 17/04/2013 19:40:26

        0 00:03:41 6436601642 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ADÃO DE BALIZA retorna uma ligação de TOMAZ. O vereador MARCOS foi quem legou o recado para ADÃO ligasse. ADÃO 
pergunta sobre o pedido de liberdade de DEUSDETH. TOMAZ esclarece que o juiz negou e que um novo pedido deverá ser 
impetrado com novos elementos. ADÃO salienta que é ele que está dando ajuda para a família de DEUSDETH. ADÃO pede que o 
caso de DEUSDETH seja olhado com carinho. TOMAZ pede a ADÃO que o ajude solicitando o contato de ROLDÃO, a f im de 
garantir, fechar seus interesses no município... ADÃO se compromete a falar com o ROLDÃO hoje, pois este irá a uma reunião 
na câmara. 

COMENTÁRIO:

6284054872 17/04/2013 19:36:57 17/04/2013 19:40:26

        0 00:03:29 6436601642 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ conversa com um interlocutor que se identif ica como sendo ADÃO - vereador do município de Baliza-GO. ADÃO 
pergunta para TOMAZ como está a situação jurídica de 'DEUSDETE". TOMAZ se recorda que é alguém que foi preso e o juiz não 
concedeu a liberdade, portanto terão que entrar com habeas corpus. TOMAZ reclama que o prefeito de BALIZA - ROLDÃO 
LISBOA não entrou em contato para acertarem as coisas, fecharem contrato. TOMAZ pede para  ADÃO dizer a ROLDÃO para 
procurá-lo. 
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COMENTÁRIO:

6284054872 17/04/2013 19:41:36 17/04/2013 19:48:25

        0 00:06:49 6296875082 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CÔNJUGE de TOMAZ faz um resumo de diálogo para o mesmo: Diz que eles f izeram uma proposta meio indecente para o PAULO, 
sendo que uma das proposta foi: não pagar nada para ele, e, f inanciar a AGRO por cinco anos, sendo que PAULO não 
concordou e propôs para eles pagarem oito milhões além de f inanciar a AGRO ele aceitariam, mais eles não aceitaram. VIVIANE 
diz que eles mandaram um recado pelo RODRIGO e pela JANAÍNA, dizendo que iriam fazer o depósito em juízo, e, deixar ir para o 
processo de fato. TOMAZ pergunta quanto eles iriam depositar em juízo, VIVIANE cita o valor de vinte e seis milhões. TOMAZ 
pergunta se este montante não é o que PAULO quer. VIVIANE diz que sim,  só que eles iriam depositar em juízo e deixar o 
processo seguir para PAULO não pegar o montante enquanto não houver decisão final. TOMAZ diz que se fizer acordo ele 
recebe. VIVIANE diz ter recebido uma ligação do TREVISAN convidando-a para voltar para o crédito, diz que precisa conversar 
depois, segunda-feira irá conversar. VIVIANE diz que uma pessoa de 37 anos, ex-funcionário da bungle foi contrato, era o braço 
direito de TREVISAN, o qual sabe tudo de agronegócio. VIVIANE comenta ainda situação envolvendo PAULO e TREVISAN. 
Comentam sobre trabalho da mesma em empresa.

COMENTÁRIO:

6284054872 17/04/2013 19:50:28 17/04/2013 19:59:34

        0 00:09:06 6296875082 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: Cônjuge(Viviane) diz a TOMAZ ter sido convidada por PAULO para participar de jogos de truco. MNI relata conversa de PAULO, 
o qual diz que todos os funcionários da AGRO deveria pedir demissão. Relata ainda conversa com TREVISAN, na qual solicita 
aumento salarial. Comenta ainda  sobre diálogo entre CLAUDINEI e PAULO, e, ainda sobre conversa com HUMBERTO sobre 
andamento de projeto.

COMENTÁRIO:

6284054872 18/04/2013 06:58:28 18/04/2013 07:30:24

        0 00:31:56 6296875082 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ conversa com sua esposa sobre assunto pessoal. ESPOSA pergunta se TOMAZ pensou alguma coisa sobre a "átima". 
TOMAZ diz que não, que isso tem que ser com mais calma. TOMAZ comenta que o negócio lá está complicado, que o Procurador 
Geral tinha que tirar as pessoas e ele não está tirando, que 9hs vai para Inaciolândia e voltar, que tinha que ir em Catalão, mas 
está tudo empepinado. TOMAZ comenta que o prefeito de lá está dando respaldo, que o colocou em reunião com o secretariado 
e deixou ele falar, que falou que ele que iria conduzir e arrumar o departamento, mas que não tirou as pessoas de lá, que não 
resolve, que o prefeito ligou 11 e meia da noite para o Procurador Geral. ESPOSA fala que em algumas prefeituras TOMAZ está 
causando desavença, que ele tem que tomar cuidado. TOMAZ fala que lá vão ser exonerados 4, que descobriram que eles 
fazem rolo, tem uma máfia lá dentro, que lá são 6 pessoas, que 4 vão mandar embora. TOMAZ comenta que ainda não assinou o 
contrato, que quer sair de lá com o contrato assinado. ESPOSA comenta que deveria mandar embora aos poucos, porque senão 
TOMAZ pode sofrer retaliação. TOMAZ fala que a PATRÍCIA ligou ontem e deu uma dura. ESPOSA fala que TOMAZ tem que se 
organizar mais, que ele precisa ter controle, palavra, que com esse tanto de prefeitura ele não vai dar conta, que vai começar a 
perder a credibilidade e clientes. ESPOSA aconselha TOMAZ a ter jogo de cintura, tomar rédeas de sua agenda, não vender 
facilidade para prefeitura, honrar os compromissos. Falam sobre o ref lexo do trabalho de TOMAZ no casamento.

COMENTÁRIO:

6284054872 18/04/2013 08:55:54 18/04/2013 09:05:30

        0 00:09:36 6281595936 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz que fará transferência a MARIANA. Conversam sobre contrato de aluguel da Atman. TOMAZ diz sobre um Termo de 
Ajuste, para trocar o Município pela empresa. Diz da urgência do pregão dos medicamentos, que é para MARINA tirar a cláusula 
da ANVISA, para ela encaminhar os editais para Carmo do Rio Verde. TOMAZ diz que CELSA está tratando-o de forma diferente, 
que acha que está colocando a "culpa" toda nele. TOMAZ fala sobre os avisos de Araguapaz, de cancelamento, pede para 
MARIANA mandar para Publique, que na hora que publicar, "solta outro". MARIANA alerta sobre a questão do TCM, que tem que 
cadastrar. TOMAZ diz que "aquilo ali até maio eles não serão rígidos não, que este mês ainda passa"; pede contato com LEONEL, 
para fazer uma rescisão. Conversam sobre notif icação de dívida ativa. 

COMENTÁRIO:

6284054872 18/04/2013 09:07:20 18/04/2013 09:11:37

        0 00:04:17 6296887920 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ questiona a LUCAS como foi o de ontem de gêneros alimentícios. LUCAS diz que não terminou, diz que tinham 423 itens, 
4 empresas e terminará na sexta-feira, no período matutino; diz que hoje terá pneus, que está na parte de credenciamento, e 
depois é material de..., com 200 itens. TOMAZ questiona se quem está operando o sistema é o FLÁVIO. LUCAS diz que quem 
está operando é da Prefeitura. Sobre transporte diz que entraram com recurso, que a FenBrasil de Goianésia ganhou um item e a 
Coperlock ganhou o restante. Diz que "a Coperlock foi inabilitada, aí negociou os itens, colocando  por base o preço da 
Coperlock, a maioria ela chegou no preço da Coperlock, só que alguns ela manteve". TOMAZ sugeriu para aguardar 
apresentação de recurso. TOMAZ questiona se quem está coordenando o pregão é o VILDENAN. LUCAS questiona sobre 
procedimento para credenciamento. TOMAZ diz que na fase de credenciamento "pode fazer tudo". 
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TOMAZ EDILSON FELICE CHAYB

COMENTÁRIO:

6284054872 18/04/2013 09:22:36 18/04/2013 09:23:36

        0 00:01:00 6296887920 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (LUCAS ???) diz a TOMAZ que um das empresas apresentou cópia do Contrato Social, autenticada em 2006, não tem o 
original. TOMAZ diz que a autenticação vale independente da data de autenticação. 

COMENTÁRIO:

6284054872 18/04/2013 09:39:58 18/04/2013 09:41:17

        0 00:01:19 6296316265 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI fala a TOMAZ que o seu (?) já saiu, que vai dar entrada, que o rapaz de Anápolis está fazendo a planta baixa já. TOMAZ 
pergunta se alguém já pode trabalhar. HNI diz que sim. HNI fala que está em Aragominas, que na segunda procura TOMAZ.

COMENTÁRIO:

6284054872 18/04/2013 10:01:39 18/04/2013 10:02:30

        0 00:00:51 6299727432 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HUMBERTO pede para TOMAZ lhe retornar assim que chegar.

COMENTÁRIO:

6284054872 18/04/2013 10:03:53 18/04/2013 10:09:12

        0 00:05:19 3488684402 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO conta para TOMAZ que o NEILTON está rindo lá na licitação para todos os cantos, dizendo que colocou os pingos nos 
"is" lá na Procuradoria e que só está esperando o ANTÔNIO MARCOS chegar para colocar os pingos nos "is' na licitação, que 
isso é verdade, que a SAMANTA chegou e falou bom dia e ninguém falou com ela, que ele (NEILTON?) riu ironicamente para ela. 
MARCELO comenta que agora ele (NEILTON?) está fazendo reunião na licitação, que o povo está achando que ele está com 
moral, que agora mesmo alguém vai chegar e exonerar todo mundo. TOMAZ fala que ele não espera por isso nunca. MARCELO 
fala que quem ri por último ri melhor, que a SAMANTA está com medo do NEILTON fazer alguma coisa com ela. TOMAZ fala para 
MARCELO deixar SAMANTA ir para Uberlândia até resolver essa situação. MARCELO diz que pensou de falar com SAMANTA 
para esta explicar para o NEILTON que o rapaz foi lá e perguntou qual o computador era o servidor, que não sabia e perguntou 
para o LEOPOLDO, que este informou e o rapaz pegou o servidor, que até então não está sabendo o que está fazendo lá, que 
até uma resposta vai para Uberlândia para não incomodar, que não tem nada contra NEILTON. TOMAZ fala que é uma boa 
fundamentação. MARCELO fala que mandou mensagem para o prefeito, mas que este deve estar dormindo, que nem vai ligar 
para o BORÉLIO, que ele nem os atenderam ontem, que TOMAZ pode f icar tranquilo que hoje sai as exonerações.

COMENTÁRIO:

6284054872 18/04/2013 11:04:57 18/04/2013 11:06:43

        0 00:01:46 6284925033 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ROGÉRIO pergunta a TOMAZ se os municípios que tem as nascentes dos rios ganham "royalties?". TOMAZ fala que sabe que 
Corumbaíba ganha muitos "royalties?" da represa lá. ROGÉRIO fala que a nascente do João Leite f ica em Ouro Verde, (Campos 
Lindos e Pirenóplis?), que são 4 ou 5 municípios, que eles o procuraram para encaminhar isso. TOMAZ fala que vai passar um e-
mail para MARIANA fazer uma pesquisa sobre questão de "royalties?" dos municípios que possuem nascente do João Leite.

COMENTÁRIO:

6284054872 18/04/2013 13:15:00 18/04/2013 13:19:17

        0 00:04:17 3488684402 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (MARCEL?) diz a TOMAZ que após receber uma mensagem ("pesada") do Prefeito, procurou BORELI, que lhe disse que não 
irá exonerar ninguém, que é ele quem manda, que as pessoas serão exoneradas na hora que ele quiser e do jeito que ele 
quiser... Fala que não aceitará pressão do Prefeito. TOMAZ diz que, provavelmente, BORELI f icou irritado com a mensagem do 
"RIVALDO?". "MARCEL?" falou com BORELI sobre o que NEILTON disse hoje na licitação; que BORELI ligou para MIRIAN e pediu 
para exonerar os quatro; fala que recebeu ameaça de morte de LEO (BORELI). TOMAZ questiona se LEO (BORELI) tem coragem 
de desobedecer a uma ordem do Prefeito. MARCEL diz que sim e fala que não quer proximidade com BORELI; diz a TOMAZ que 
lhe repassará os nomes das pessoas que forem afastadas.

COMENTÁRIO:

6284054872 18/04/2013 13:30:57 18/04/2013 13:34:53

        0 00:03:56 6235953530 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FRANCIS diz a TOMAZ que vai "ajeitar" urgente. TOMAZ diz que "aquela pessoa especificamente não tá brinquedo". FRANCIS diz 
que a pessoa na poderia estar lá, que a Promotora não deixou nomeá-la. Fala que foi realizado pregão segunda-feira, mas 
tiveram que cancelar, porque foi "tudo errado"; diz que (pessoas) foram ao Ministério Público apresentar notícia. FRANCIS fala 
que em Mozarlândia excederam 400 toneladas. TOMAZ diz que não é possível fazer aditivo, pois está na emergência, sugere 
pregão e fala que iniciará o procedimento licitatório.  
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COMENTÁRIO:

6284054872 18/04/2013 14:12:54 18/04/2013 14:15:18

        0 00:02:24 6296887920 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI comenta com TOMAZ que em relação ao material de expediente deu duas licitantes, mas uma não levou documento, que não 
a está credenciando, que ela está brigando, que é a Papelaria Tributária de Goiânia e uma papelaria de Mozarlândia. TOMAZ diz 
que mesmo a empresa não estando credenciada, HNI pode cadastrar no site o preço da proposta dela, só que a empresa não 
tem direito de se manifestar, de dar lance, de recorrer, bem como não pode assinar a ata. 

COMENTÁRIO:

6284054872 18/04/2013 14:13:05 18/04/2013 14:15:18

        0 00:02:13 6296887920 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI comenta com TOMAZ que em relação ao material de expediente deu duas licitantes, mas uma não levou documento, que não 
a está credenciando, que ela está brigando, que é a Papelaria Tributária de Goiânia e uma papelaria de Mozarlândia. TOMAZ diz 
que mesmo a empresa não estando credenciada, HNI pode cadastrar no site o preço da proposta dela, só que a empresa não 
tem direito de se manifestar, de dar lance, de recorrer, bem como não pode assinar a ata. 

COMENTÁRIO:

6284054872 18/04/2013 14:18:03 18/04/2013 14:19:04

        0 00:01:01 6296887920 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: LUCAS fala a TOMAZ que alguém saiu de lá falando que não iria concorrer com a Tributária, que ele nem deu a proposta. 
TOMAZ fala para LUCAS apertar a Tributária em relação aos preços.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 18/04/2013 14:35:18 18/04/2013 14:36:21

        0 00:01:03 6296316265 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI fala a TOMAZ que pela Receita Federal a empresa é micro, que no SINTEGRA está dando CNPJ inválido, que é JOAB 
PEREIRA ROCHA. TOMAZ fala que no SINTEGRA ele deve só recolher o ICMS.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 18/04/2013 15:09:09 18/04/2013 15:14:33

        0 00:05:24 6281595936 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pede MARIANA para ela abrir a locação de imóvel que ela fez. TOMAZ fala que a data f icou errada, que não é 1º de 
abril, mas 1º de maio, que a data de encerramento é 1º de julho. Que na cláusula 5ª é para tirar os itens "b" e "d". Que na 
cláusula 12ª é para corrigir as datas e o parágrafo único.  TOMAZ pede para MARIANA redigir novamente uma cláusula.

COMENTÁRIO:

6284054872 18/04/2013 16:11:15 18/04/2013 16:12:56

        0 00:01:41 6299941394 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI1 pergunta para HNI2: "Resumiu aí aqueles trem que falamos ontem?" HNI2 responde: "Tá, tá, tá f inalizando aqui, hoje finaliza 
tudo." Na sequência HNI1 pergunta: "O homem tá aí amanhã que horário?" HNI2 responde: "Lá pras cinco, cinco e meia, f inalzinho 
do dia. HNI1 diz que ele e TOMAZ precisam conversar com o "homem" meia hora antes para ajustar umas coisas. 

COMENTÁRIO:

6284054872 18/04/2013 16:45:37 18/04/2013 16:47:39

        0 00:02:02 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta ao TOMAZ se não tem uma maneira de entrar com um MANDADO DE SEGURANÇA para que este consiga 
participar de concorrências, pegando certidões de impostos atrasados. EDILBERTO cita exemplos da empresas: "REQUIMED", 
"STOCK" que teriam conseguido via o instituto jurídico citado. TOMAZ salienta que é uma tentativa e que conseguiu para a 
REQUIMED em relação à "ANVISA", mas no que tange a impostos nunca fez, mas que se EDILBERTO quiser ele tenta. EDILBERTO 
pede que TOMAZ olhe isso. TOMAZ pergunta sobre eventuais negociações de EDILBERTO, pois não não adianta entrar na 
Justiça sem documentos. EDILBERTO comenta que tem alguns parcelamentos que estão em dia...

COMENTÁRIO:

6284054872 18/04/2013 16:45:49 18/04/2013 16:47:39

        0 00:01:50 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: DUPLICADA....

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta ao TOMAZ se não tem uma maneira de entrar com um MANDADO DE SEGURANÇA para que este consiga 
participar de concorrências, pegando certidões de impostos atrasados. EDILBERTO cita exemplos da empresas: "REQUIMED", 
"STOCK" que teriam conseguido via o instituto jurídico citado. TOMAZ salienta que é uma tentativa e que conseguiu para a 
REQUIMED em relação à "ANVISA", mas no que tange a impostos nunca fez, mas que se EDILBERTO quiser ele tenta. EDILBERTO 
pede que TOMAZ olhe isso. TOMAZ pergunta sobre eventuais negociações de EDILBERTO, pois não adianta entrar na Justiça 
sem documentos. EDILBERTO comenta que tem alguns parcelamentos que estão em dia...
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COMENTÁRIO:

6284054872 18/04/2013 17:34:34 18/04/2013 17:38:08

        0 00:03:34 6299727432 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI conversa com TOMAZ sobre a venda de uma casa em São Paulo, realizada por uma mulher que já recebeu um sinal e pede 
orientações, pois declarou a venda em 2004 para a referida mulher (questões com a Receita Federal). A escritura seria agora 
transferida do HNI direto para o segundo comprador (JOÃO). TOMAZ vai contatar com o JOÃO para discutir o assunto, evitando 
dois recolhimento de "TBI"... HNI f icou de repassar o telefone do JOÃO para o TOMAZ...

COMENTÁRIO:

6284054872 18/04/2013 17:34:47 18/04/2013 17:38:09

        0 00:03:22 6299727432 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: DUPLICADA...

TRANSCRIÇÃO: HNI conversa com TOMAZ sobre a venda de uma casa em São Paulo, realizada por uma mulher que já recebeu um sinal e pede 
orientações, pois declarou a venda em 2004 para a referida mulher (questões com a Receita Federal). A escritura seria agora 
transferida do HNI direto para o segundo comprador (JOÃO). TOMAZ vai contatar com o JOÃO para discutir o assunto, evitando 
dois recolhimetno de "TBI"... HNI f icou de repassar o telefone do JOÃO para o TOMAZ...

COMENTÁRIO:

6284054872 18/04/2013 17:38:31 18/04/2013 17:40:06

        0 00:01:35 3436903277 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: NILSON (MILTON ?) EDUARDO (do Planejamento) pergunta a TOMAZ se assumiu na licitação, porque aconteceram algumas 
mudanças, e está com o Secretário de Esportes, que tinha agendado a abertura de uma carta convite para amanhã. TOMAZ diz 
que as licitações não vão parar por causa das alterações que serão feitas, que uma equipe vai sair, mas a equipe que vai estar 
lá, continuará nos procedimentos. HNI questiona se vai "abrir os envelopes dele lá". TOMAZ diz que a informação que tem é que 
tudo vai continuar normal, não vai alterar nada. 

COMENTÁRIO:

6284054872 18/04/2013 17:46:13 18/04/2013 17:51:31

        0 00:05:18 6281541975 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz para HNI (VILDENAN?) que está um batidão feio estes 02 dias. HNI diz que está correndo com o material 
(detergentes?) que deve está faltando uns 30 para concluso mais esta fechando, e amanhã conclui o gênero alimentícios. 
TOMAZ diz ai fecha essa demanda principal e fica livre disso. HNI diz que o "bicho vai pegar" quando chegar os medicamentos ai 
"o bicho vai ser feio". TOMAZ diz que vai ajudar com os medicamentos  pessoalmente, que com os programas que tem ai ajuda 
demais, que com os medicamentos é só control "C" control "V", copiar e colar.  HNI diz que nos próximos, que primeiro tem que 
fazer retificação de ontem e hoje que gerou um pouco de atraso, que se tivesse com as planilhas prontas.... TOMAZ diz que era 
mais rápido. HNI diz que chegou um cliente com DVD e  só transportou. TOMAZ fala que no edital pede para levar em mídia as 
propostas. HNI diz que na realidade quando houver as solicitações, o pessoal liga para gente e  deve falar. TOMAZ diz que o 
pessoal deve falar para trazer em mídia. 

HNI diz para TOMAZ que tinha combinado com este que o LUCAS ficaria lá até amanhã. TOMAZ diz que se precisar da ajuda do 
LUCAS, ai pede para este f icar, mais que tinha pedido para o LUCAS ir embora hoje. HNI diz que tinha falado.... TOMAZ diz que 
tinha falado que o LUCAS ficaria até na sexta-feira se fosse necessário, mais não falou isso para o LUCAS, que falou que vai 
ter pregão na quarta-feira e quinta-feira. HNI diz que o LUCAS não estava "par" da conversa. TOMAZ diz que não comunicou 
com o LUCAS, porque na sexta-feira não tinha pregão, só que eles tiveram que prorrogar. HNI diz que o LUCAS disse que não 
trouxe roupa, que já perdeu crédito no hotel e o restaurante cortou a folha. TOMAZ pergunta se o LUCAS já foi embora. HNI diz 
que não, que está lá ainda, mais está querendo ir. TOMAZ pergunta se da para o LUCAS ficar. HNI diz se ele (TOMAZ) falar com 
o LUCAS. 

TOMAZ x LUCAS: TOMAZ pergunta para LUCAS se prefere ajudar HNI um pouco amanhã de manhã do que pegar a estrada de 
noite. LUCAS diz que não, que se for ficar para amanhã de manhã vai f icar para o pregão e ai já irá sair meio dia, se acabar meio 
dia. TOMAZ pede para ajudar HNI só no início, que lá pelas 10:00 horas ou 11:00 pode ir embora. TOMAZ pergunta se resolveu 
alguma coisa do hotel. LUCAS diz que não, que ia conversar depois. TOMAZ fala para pedir para HNI o hotel e a gasolina, pois 
este tem muita moral com o PREFEITO

COMENTÁRIO:

6284054872 18/04/2013 18:04:01 18/04/2013 18:07:08

        0 00:03:07 3488684402 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz para HNI que está passando por TURVELÂNDIA. HNI pergunta se está indo para lá. TOMAZ diz que sim. HNI diz que 
os fatos que ocorreram hoje foi muito bom que ganhou um novo amigo, que o NEILTON é o mais novo amigo, que este ligou e 
f icou mais de 20 minutos no telefone, e disse que gosta de mais dele, pediu uma ajuda, que não está entendendo o que tá 
acontecendo, e se fez alguma coisa de errado foi sem querer. TOMAZ diz que NEILTON quer passar a lábia nele (HNI) também. 
HNI diz para NEILTON não pensar que ele (HNI) está feliz, porque está triste com essa situação toda, e que se aconteceu isso a 
ordem foi do PREFEITO, nem ele (HNI) e nem HNI2 (DORELLES?) não tem poder para fazer isso. TOMAZ pergunta se foram 
exonerados. HNI diz que foram exonerados e que amanhã eles não estão lá,  que o povo está tranquilo , manso , assustado e 
que o DANIEL também está assustado. TOMAZ pergunta se faz reunião lá amanhã de manhã ou não. HNI diz que faz  a manhã, 
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que vão entrar, e que o pessoal estão proibidos de entrar na licitação. TOMAZ diz que está chegando em ARAGUARI, e pergunta 
para HNI se tem tempo ou está saindo para festa. HNI diz que vai para festa lá pelas sete e meia. TOMAZ pergunta a questão do 
hotel. HNI diz que vai ver com HNI2 (DORELLES?).

COMENTÁRIO:

6284054872 18/04/2013 18:07:07 18/04/2013 18:09:07

        0 00:02:00 6281400407 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta para TOMAZ se chegou. TOMAZ diz que está chegando. HNI diz que o MARCELO falou que não é para ele 
(TOMAZ) ir embora, porque precisa dele amanhã, que deu tudo certo. TOMAZ diz que o MARCELO passou uma mensagem 
dissendo que deu tudo certo. HNI diz que antes dele (TOMAZ) ir embora deve conversar com MARCELO, porque derrepente 
compensa f icar, pois o mandatário maior pode está precisando. TOMAZ diz que vai f icar, que vai dormir e amanhã está 
disponível na prefeitura para ver o que eles querem. HNI diz que é " pelo menos vigiar no cantinho da parede". TOMAZ diz que 
não vai embora antes de resolver essa situação, "já que já houve o limpa, agora nós vamos passar para dentro", e amanhã vai 
fazer reunião com a equipe lá dentro. HNI diz que acha que é importante. TOMAZ diz que vai fazer, que não vai embora, que 
"eles vão dizer nós custamos a tirar o pessoal e agora você vai embora", e fala que já vai passar para dentro e irá trabalhar nas 
demandas que existem por lá. HNI diz que mais tarde qualquer coisa eles podem liga. TOMAZ pergunta para HNI se está indo 
para ARAGUARI. HNI diz que não, que está indo para GOIÂNIA.

COMENTÁRIO:

6284054872 18/04/2013 18:23:57 18/04/2013 18:25:27

        0 00:01:30 6296875082 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VIVIANE pergunta para TOMAZ onde este está. TOMAZ diz que está chegando em ARAGUARI. VIVIANE diz ainda. TOMAZ diz 
que está chegando de INACIOLÂNDIA. VIVIANE diz que foi para INACIOLÂNDIA e depois retornou para ARAGUARI. TOMAZ diz 
que foi em INACIOLÂNDIA fez companhia e licitação, agora está retornando para  ARAGUARI, e amanhã tem aquela reunião, que 
quatro pessoas foram exoneradas dos seis que estavam lá e aí a "bomba  estourou  ai hoje", e  que amanhã faz uma reunião 
dentro do departamento com equipe nova e já deixa as coisas funcionando, e já tem duas licitações marcadas para amanhã.

COMENTÁRIO:

6284054872 18/04/2013 19:15:01 18/04/2013 19:21:00

        0 00:05:59 6184018308 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FRANKI liga para TOMAZ informando que recebeu o e-mail deste e que, em relação ao texto, está tranquilo. TOMAZ salienta que 
o texto era aquele que havia sido conversado com o município. TOMAZ não vê nenhum problema. FRANKI comenta sobre uma 
empreiteira que não pagou obrigações com funcionários e que o município teve que assumir tais obrigações por solidariedade. 
TOMAZ esclarece que, em relação a isso, o município corre o risco. Em relação a ida de TOMAZ a uma localidade, nada ficou 
estabelecido ainda. TOMAZ pondera que na medida em que tiverem obrigações para receber é melhor para negociações de 
concessões.  

COMENTÁRIO:

6284054872 18/04/2013 19:21:07 18/04/2013 19:25:03

        0 00:03:56 6285578920 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO:
WELLIGTON pergunta ao TOMAZ sobre o que aconteceu em BOM JESUS. TOMAZ esclarece que a ÉRICA fez a cabeça da 
PREFEITA para voltar para o pessoal antiga que prestava assessoria para o município. TOMAZ esclarece que não tem contrato 
com o município, contudo irá emitir uma nota e levará lá para receber. WELLIGTON disse que indagou à ÉRICA pelo o que tinha 
acontecido, sendo que ela enrolou e nada respondeu. TOMAZ salienta que a PREFEITA deve sair de lá a qualquer momento, pois 
deve ter outra eleição. TOMAZ assevera que "MATRINCHÃ" está caminhando bem e que até já emitiu uma nota.

COMENTÁRIO:

6284054872 18/04/2013 19:27:50 18/04/2013 19:37:22

        0 00:09:32 6296875082 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FELÍCIA conversa com TOMAZ ("TRENZINHO") e conta que o trem está pegando fogo e que o PAULO está desnorteado. FELÍCIA 
fala que PAULO o chamou para conversar.  FELÍCIA entende que estão fazendo  pressão para que ela solicite demissão. PAULO 
demonstrou estar abalado o dia todo. FELÍCIA disse que f icou numa situação ruim, sem espaço e que estava traindo. FELÍCIA 
porém não saberia o que fazer se saísse. TOMAZ aduz que eles são milionários e que o negócio foi feito por PAULO. FELÍCIA 
conta que o PAULO chamou JANAÍNA pedindo que esta solicitasse conta. RODRIGO orientou FELÍCIA a separar as coisas, 
conforme disse esta. Uma coisa é o PAULO e o problema dele com a "CHS". TOMAZ pergunta a FELÍCIA se o RODRIGO ficará na 
"CHS". FELÍCIA responde que parece que sim. TOMAZ orienta FELÍCIA a ver o que PAULO lhe oferecerá de emprego, caso esta 
solicite demissão. FELÍCIA diz que JANAÍNA não voltará mais para o crédito e que a ALESSANDRA está fazendo seleção para 
este departamento... 

COMENTÁRIO:

6284054872 18/04/2013 19:38:07 18/04/2013 20:16:54

        0 00:38:47 6296875082 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FELÍCIA (esposa de TOMAZ?!) volta a ligar para TOMAZ e continuam a conversar sobre os problemas na "CHS" envolvendo o 
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PAULO e outros. FELÍCIA entende que só conversará se sua PAULO esclarecer que a sua saída o ajudará. FELÍCIA não quer ir 
para o Departamento de Projetos em razão da pouca demanda, ou seja, ela pode f icar deslocada da equipe. FELÍCIA reclama do 
comportamento insuportável da SIMONE. FELÍCIA detalha vários problemas de relacionamento entre funcionários da "CHS"... 
TOMAZ orienta FELÍCIA a não tomar nenhuma decisão no dia seguinte, deve esperar passar o f inal de semana. TOMAZ chama 
FELÍCIA para irem conversar com o PAULO no f inal de semana. Segundo FELÍCIA, ANDRÉ é que está perseguindo o PAULO. 
TOMAZ deixa claro que há uma briga entre os sócios da CHS. FELÍCIA entende que a "AGRO" não está estruturada. No 
rompimento entre os sócios, os funcionários estão sendo disputados. FELÍCIA está sendo disputada e não sabe que partido 
toma. TOMAZ e FELÍCIA tem uma ligação mais próxima com PAULO e HUMBERTO, notadamente nestes últimos dias. FELÍCIA 
supõe que o TREVISAN chegará com uma proposta. TOMAZ se diz advogado da "ÁTIMA" - empresa do grupo. FELÍCIA conta 
situações dos f ilhos pequenos... FELÍCIA pergunta a TOMAZ se este leu um e-mail de despesas que lhe foi enviado... TOMAZ 
responde que não. TOMAZ conta sobre a exoneração de um pessoal e a contratação de outros, NETO inclusive para trabalhar 
no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. Quatro pessoas foram mandadas embora, até o chefe do departamento. O NETO foi 
contratado, pois é uma pessoa de confiança. NETO é a pessoa que gerenciará o departamento de licitação lendo na cartilha 
exclusiva de TOMAZ. NETO trabalhou na PREFEITURA DE TRINDADE e é uma pessoa de confiança do RICARDO. O salário 
oferecido ao NETO: R$ 5.000,00. TOMAZ não precisará ir ao município, pois o NETO estará no local, conhece o assunto e 
mandará tudo por e-mail. Uma moça de TRINDADE foi contratada para fazer os editais. Assim TOMAZ tem um município 
importante. Amanhã TOMAZ terá uma reunião na cidade relacionada sobre a questão. TOMAZ elogia o trabalho de sua 
funcionária LETÍCIA, ela está dando resultado...

COMENTÁRIO:

6284054872 19/04/2013 08:34:12 19/04/2013 08:35:17

        0 00:01:05 3488684402 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta a HNI se este já está lá. HNI responde que, que já chegou no local e está com a MÍRIA, resolvendo um problema. 
HNI salienta que o LEOPOLDO está lá, tendo sido este exonerado. HNI  disse que foi lá pedir para retirar o LEOPOLDO, para que 
ele e TOMAZ possam entrar. TOMAZ estará no local às 9h...

COMENTÁRIO:

6284054872 19/04/2013 09:03:20 19/04/2013 09:05:05

        0 00:01:45 6592721031 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ALEX DE "NOVA MUNTUM" pergunta ao TOMAZ se já ficou conversado sobre a ida do pessoal DELE para a localidade ("NOVA 
MUNTUM").  TOMAZ responde que sim, pois já conversou com o FRANKI e esforço é ir até a semana que vem... ALEX salienta 
que tem urgência. TOMAZ fica de posicionar a data assim que ficar definida. 

COMENTÁRIO:

6284054872 19/04/2013 10:02:05 19/04/2013 10:03:44

        0 00:01:39 6235953530 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ retorna uma ligação do FRANCIS e informa que o pessoal mandou uma solicitação de 600 toneladas (?!). TOMAZ indaga 
pelo preço queimada. FRANCIS responde: 950 mil. FRANCIS autoriza a publicar o pregão - o material é para entregar lá. FRANCIS 
salienta que o menino quer continuar pegando. TOMAZ disse que não tem problema não.

COMENTÁRIO:

6284054872 19/04/2013 10:45:08 19/04/2013 10:46:44

        0 00:01:36 6282281648 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JOÃO CARLOS pergunta ao TOMAZ se este irá para PIRES DO RIO hoje, conforme informou o GUDE ontem. TOMAZ responde 
que está indo para lá agora. JOÃO CARLOS pergunta pelo e-mail de TOMAZ. TOMAZ responde: tomazedilson@hotmail.com - 
JOÃO CARLOS ficou de encaminhar as especif icações técnicas que f icou devendo. TOMAZ ficou de avisar JOÃO CARLOS 
assim que chegar em PIRES DO RIO.

COMENTÁRIO:

6284054872 19/04/2013 11:18:23 19/04/2013 11:20:10

        0 00:01:47 6299727432 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HUMBERTO informa ao TOMAZ que a mulher do imóvel já foi lá e assinou o contrato. TOMAZ reconhecerá a firma. HUMBERTO 
(ÁTIMA) pede que o contrato seja feito em três vias: um para a ODETE, uma para TOMAZ e uma via para a outra parte. TOMAZ 
esclarece que o contrato também é digitalizado para facilitar a execução.  

COMENTÁRIO:

6284054872 19/04/2013 12:12:34 19/04/2013 12:14:57

        0 00:02:23 6296875082 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VI liga para TOMAZ avisando que conversou com o RODRIGO e que a conversa foi boa. RODRIGO teria ligado para o PAULO, 
salientando de que este deve separar amizade e o respeito das pessoas com o problema que ele está passando. VI salienta que 
precisa sair de cima do muro. VI avisou par o PAULO que vai f icar, não sairá da empresa. 
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COMENTÁRIO:

6284054872 19/04/2013 13:38:22 19/04/2013 13:38:55

        0 00:00:33 6282281648 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ avisa ao JOÃO CARLOS que está na PREFEITURA DE PIRES DO RIO. JOÃO CARLOS responde que está chegando...

COMENTÁRIO:

6284054872 19/04/2013 13:41:46 19/04/2013 13:42:23

        0 00:00:37 6282281648 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pede que HNI vá ao seu encontro na licitação...

COMENTÁRIO:

6284054872 19/04/2013 13:56:13 19/04/2013 13:57:24

        0 00:01:11 3436903280 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: SAMANTHA busca informações sobre o relatório solicitado por TOMAZ. TOMAZ fica de responder um e-mail de SAMANTHA 
enviando novamente o modelo do relatório.

COMENTÁRIO:

6284054872 19/04/2013 14:17:13 19/04/2013 14:18:17

        0 00:01:04 6281595936 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ cobra de MARIANA o envio do extrato da "JBR" no e-mail do LEONEL... TOMAZ pede que o documento seja enviado 
agora...

COMENTÁRIO:

6284054872 19/04/2013 14:22:56 19/04/2013 14:25:14

        0 00:02:18 6233400124 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JAQUELINE DE SÃO PATRÍCIO e pede informações sobre a confecção do contrato do engenheiro que  elaborou o projeto da 
prefeitura... TOMAZ salienta que o pagamento só não pode ser antecipado e faz as orientações devidas.

COMENTÁRIO:

6284054872 19/04/2013 17:11:43 19/04/2013 17:14:56

        0 00:03:13 6281595936 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ retorna ligação da MARIANA e esta pergunta se TOMAZ irá em CORUMBAÍBA na semana que vem. TOMAZ responde 
que deve ir e pede para que MARIANA e LETÍCIA reúnam com ele no dia seguinte na parte da manhã, entre 9 e 9h30min, no 
escritório, pois viajará no próxima semana. MARIANA informa que na segunda dará para imprimir as notificações, referente aos 
casos cobrados por PATRÍCIA. MARINA pede a TOMAZ que reúna com ela ainda hoje, pois começará um curso de inglês 
amanhã, às 8h. MARIANA passou três editais de ARAGUAPAZ para EDIJANE corrigir. 

COMENTÁRIO:

6284054872 19/04/2013 18:22:22 19/04/2013 18:26:20

        0 00:03:58 6281595936 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz a MNI que na segunda-feira irá participar de pregão de medicamentos na cidade de Pires do Rio-GO. MNI informa 
TOMAZ que LUCAS ainda está em Mozarlândia, que por volta das 14h00m, LUCAS lhe disse que estava faltando 100 itens de 
gêneros alimentícios. TOMAZ diz ter falado para LUCAS não esperar acabar para ir embora. MNI diz que VIDERAN? não dá 
conta, que precisava de LUCAS lá. TOMAZ diz que não irão f icar vigiando o VIDERAN? em pregão não, porque aí f ica na cara. 

COMENTÁRIO:

6284054872 20/04/2013 22:06:09 20/04/2013 22:13:06

        0 00:06:57 6286224066 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz a HNI que está corrigindo edital de medicamentos, fala para HNI mudar seu foco, que a partir de segunda-feira irá 
começar a "ralar" igual a ele. HNI diz que TOMAZ é "o mestre cuca", só lhe entrega pronto. 
NÉLIO (residente/domiciliado em Trindade) diz a TOMAZ que esteve em Campestre, que fez "umas" oito cidades, na "executiva 
do partido regional ???", para assimilar a vinda do JÚNIOR; diz que o IRIS pediu para os deputados darem uma "rodada" no 
interior do Estado para demonstrar a renovação do Partido. Diz que MARCONI está gastando 5 milhões em Governo Itinerante; 
fala que a vinda do JÚNIOR fortalece o PMDB e a decisão da candidatura dele já está definida; diz que IRIS sairá candidato a 
Senador e que ele (NÉLIO), provavelmente, disputará a Prefeitura. Fala que tem uma encomenda para repassar para TOMAZ. 
Combinam de se encontrar amanhã (21/04). NÉLIO diz que o foco agora é Governo, TOMAZ diz que vai investir nisto. 

COMENTÁRIO:

6284054872 22/04/2013 08:58:49 22/04/2013 09:00:27

        0 00:01:38 3488684402 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta se TOMAZ tem alguma novidade. TOMAZ diz que o chefe viajou, mas que tem o subchefe, que se HNI quiser ir, ele 

faz a ponte para HNI, que na hierarquia é o segundo, que ele pode ir que dá certo, que já teve uma conversa e já deu tudo certo. 
HNI fala que vai para o Rio esta semana. TOMAZ fala para HNI ir para resolver, que já houve uma conversa no sábado, que HNI 
pode ir que ele vai esperá-lo. HNI diz que vai organizar umas coisas e liga para TOMAZ.

COMENTÁRIO:

6284054872 22/04/2013 09:28:48 22/04/2013 09:30:04

        0 00:01:16 3488684402 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI avisa TOMAZ que está saindo de lá. TOMAZ fala que está o aguardando. HNI pergunta se a estrada está boa. TOMAZ diz 
que só entre Corumbaíba e Mazargão que não está boa. Falam sobre outro caminho por Itumbiara. HNI diz que quando chegar em 
Goiânia liga para TOMAZ.

COMENTÁRIO:

6284054872 22/04/2013 09:36:30 22/04/2013 09:39:25

        0 00:02:55 6299642801 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DELSON pergunta a TOMAZ se a "licitação?" dos medicamentos é amanhã. TOMAZ fala que é dia 29, segunda-feira. TOMAZ diz 
que o LUCAS ficou segunda e terça lá em Carmo para ajudar a CELSA, que ele praticamente f icou mudando o nome de 
municípios de alguns procedimentos, que não tem as planilhas, documentação, que praticamente ele não ajudou muito. TOMAZ 
fala que entendeu que tem muito serviço parado lá, que não está dando conta de ajudar a CELSA, que quer ver com DELSON se 
este concorda em a CELSA mandar tudo para o escritório dele e ele fazer e mandar tudo pronto para ela. DELSON comenta que 
semana passada foi feito um mutirão para fazer as coisas que estavam faltando. TOMAZ diz que tendo as planilhas ele 
consegue fazer os procedimentos, só que quando LUCAS ficou lá, segunda e terça, não tinham as planilhas e tem que fazer 
tudo em cima das planilhas, as propostas, as atas. DELSON fala que está indo para lá agora, que vai falar com a CELSA e liga 
para ela. TOMAZ comenta que manter um funcionário em Carmo, pagando hotel e alimentação, f ica caro. DELSON pergunta se o 
que vai demorar são esses primeiros. TOMAZ diz que sim, que depois tranquiliza, que é só mandar para ele, que lá no escritório 
tem 4 pessoas para ajudar, que depois conversa pessoalmente para dizer o que fez e o que tem de fazer.

COMENTÁRIO:

6284054872 22/04/2013 09:41:49 22/04/2013 09:47:08

        0 00:05:19 6484373355 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JÚNIOR e TOMAZ conversam sobre julgamento de processo que encontra-se em Tribunal Superior. Falam sobre prazo que os 
Ministros possuem para efetivar o julgamento. Comentam sobre a Justiça Eleitoral ser mais rápida. JÚNIOR diz que um fato 
favorável é a ministra relatora ter votado pelo indeferimento, que possivelmente os outros ministros votem na mesma linha de 
pensamento. TOMAZ comenta que a tese do FELICÍSSIMO não vingou, de empossar o ODAIR, que o FERNANDO não conseguiu, 
tirava a presidente da Câmara e colocava o segundo colocado. Falam sobre tese não vingar. TOMAZ fala a JÚNIOR que a 
MARILDA deve ter contado que eles vão voltar a assessoria previdenciária para ("Constânia"?). JÚNIOR fala que está fora, que 
está viajando. TOMAZ diz que a ÉRICA venceu a batalha, que colocou tanta minhoca na cabeça da MARILDA, que mal 
conseguiram fazer o trabalho, que o WELINGTON esteve lá, fez os atendimentos, procedimentos, os processos, que a MARIANA 
esteve lá, conversou com ela, mas que esta disse que bom mesmo era a ("Consultar?"). TOMAZ fala que tem que dar um jeito de 
pagar o WELINGTON, pois ele prestou o serviço. Que a prefeita pediu para ver quanto tinha sido o seu trabalho, mas que sua 
preocupação é de quem prestou o serviço, que quer ver com JÚNIOR para este ajudá-lo a pagar WELINGTON. JÚNIOR diz que é 
parceiro, que foi vencido junto com ele, que TOMAZ lembra de sua luta e conversa com TOMAZ sobre forma de como fazer o 
pagamento. Falam sobre contrato abaixo de R$ 8.000,00. JÚNIOR fica de procurar TOMAZ em Goiânia na semana que vem.

COMENTÁRIO:

6284054872 22/04/2013 09:52:20 22/04/2013 09:53:13

        0 00:00:53 6286224066 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ avisa a HNI que o MARCELO está indo, que vai chegar lá na hora do almoço e diz para HNI programar para eles 
almoçarem juntos. TOMAZ fala que ele chegando liga para HNI.

COMENTÁRIO:

6284054872 22/04/2013 10:37:09 22/04/2013 10:38:07

        0 00:00:58 6436781305 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDILSON pergunta ao TOMAZ se aquele procedimento não é hoje. TOMAZ salienta que é hoje, contudo uma certidão deu positiva 
e que hoje organiza tudo, sem alterar nada...

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ - Alô!
EDILSON - Bom dia doutor, tudo bem?
TOMAZ - Bom dia, tudo bom e você?
EDILSON - É o EDILSON!
TOMAZ - Como é que tá EDILSON?
EDILSON - Doutor, aquele procedimento do senhor não era hoje não?
TOMAZ - Edilson!
EDILSON - Ãnh!
TOMAZ - EDILSON, é hoje, o problema é que nós tamo cabano de arrumar a documentação. 
EDILSON - Ah, tá, eu vou.
TOMAZ - Tá? é.
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EDILSON - Eu vou falar com o menino lá.
TOMAZ - É que uma delas teve uma certidão municipal positiva, aí nós tamo organizano pra ver se a gente  arruma outro, mais 
hoje eu organizo isso.
EDILSON - Ok! tão ma. 
TOMAZ - Tá?
EDILSON - Mais cê consegue organizá tudo pra hoje né?
TOMAZ - Consigo, consigo sim.
EDILSON - Mantém do jeito que tá né?
TOMAZ - Isso, mantém do jeitinho, as mesmas datas, num vai alterar nada. 
EDILSON - Combinado então.
TOMAZ - Tá?
EDILSON - Eu vou falar com o TAINÁ? então.
TOMAZ - Combinado, então.
EDILSON - Então tá doutor, tchau. 
TOMAZ - Beijos. 

COMENTÁRIO:

6284054872 22/04/2013 11:53:38 22/04/2013 11:54:34

        0 00:00:56 6291186467 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ questiona a HNI se podem ir ao advogado "LITELIS ??" resolver "aquele" problema. HNI diz que o "WALTER ?" está em 
Goiânia, para resolver a questão. TOMAZ sugere HNI representá-lo. 

COMENTÁRIO:

6284054872 22/04/2013 12:03:59 22/04/2013 12:06:03

        0 00:02:04 6286224066 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ fala a NETO que o MARCELO ligou e que este já está perto de Hidrolândia, que ele deve chegar por volta de 1 hora. 
TOMAZ diz que vai em uma reunião no FELICÍSSIMO, que depois está disponível, que aí vão almoçar, que quer levá-lo para 
conhecer o seu escritório e depois vão lá para os meninos. Combinam de NETO pegar MARCELO no Flamboyant e de almoçarem 
na churrascaria "Lan Caster", perto do escritório de TOMAZ. Este diz que já combinou com o pessoal. 

COMENTÁRIO:

6284054872 22/04/2013 12:52:06 22/04/2013 12:53:21

        0 00:01:15 6499255968 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta a PATRÍCIA se ela vai vir em Goiânia naquela reunião com o doutor. PATRÍCIA diz que sim. TOMAZ fala que 
mais cedo esteve com o DIOGO e este tem que estar no Tribunal 3 horas. PATRÍCIA diz que está saindo agora. TOMAZ fala que 
vai ligar para ele e vai agendar, que não vai dar para ele ir junto pois está indo para lá (cidade onde PATRÍCIA está), pois tem um 
pregão de medicamento, que eles vão atender ela e explicar direitinho.

COMENTÁRIO:

6284054872 22/04/2013 12:59:01 22/04/2013 12:59:51

        0 00:00:50 6291186467 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RONAN fala a TOMAZ que o FOX vai estar lá na "Cosmoplan" 2 horas, que a MARIANA podia ir para lá também. TOMAZ fala que 
pode marcar. RONAN pergunta se TOMAZ está em Goiânia. Este diz que sim. RONAN fala para TOMAZ ir também. Este diz que 
vai almoçar e vai ver se consegue descer para lá.

COMENTÁRIO:

6284054872 22/04/2013 13:03:19 22/04/2013 13:06:58

        0 00:03:39 6296316265 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI comenta com TOMAZ o "choro" do povo de Trindade pela perda da companheira. TOMAZ fala que a "arrastou" mesmo. HNI 
diz que MNI perguntou sobre ir trabalhar com TOMAZ, que falou que ela tomou a decisão certa, que o escritório do TAMAZ será 
o maior do Estado de Goiás nesta área, que na área de licitação TOMAZ pode f icar despreocupado, que ela toca tudo. TOMAZ 
diz que ela é uma funcionária cara, mas que vai ter sossego para fazer outras coisas. TOMAZ pergunta se HNI ganhou alguma 
coisa lá. Este diz que a coisa está feia, que está dando "Nova Hospitalar?", que é a antiga empresa do JORGE. HNI pergunta que 
dia TOMAZ vai para Araguari. Este diz que amanhã. HNI pergunta se pode marcar para levar o homem. TOMAZ diz que mais ou 
menos, que tem que sentir como está a agenda do povo, que vai estar quarta e quinta lá, que entra em contato com HNI. 

COMENTÁRIO:

6284054872 22/04/2013 14:08:43 22/04/2013 14:09:46

        0 00:01:03 6499299116 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz a HNI (PREFEITO) que está almoçando na Lancaster. HNI (PREFEITO) questiona se TOMAZ irá a Pires do Rio. TOMAZ 
diz que DIOGO pediu para que ele o acompanhe na reunião, cita do nome do FELICÍSSIMO. TOMAZ diz que está esperando a 
reunião para "descer". Combinam de se encontrar. 
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COMENTÁRIO:

6284054872 22/04/2013 14:16:22 22/04/2013 14:17:31

        0 00:01:09 6296161973 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FAUSTO diz a TOMAZ que está aguardando-o na Cosmoplan (rua 126).

COMENTÁRIO:

6284054872 22/04/2013 14:52:10 22/04/2013 14:55:03

        0 00:02:53 6299535520 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JÚNIOR diz a TOMAZ que a Prefeitura "deve um caminhão de água" na SANEAGO de Carmo, fala que estão querendo negociar o 
débito. Diz também que a SANEAGO teria que pagar uma licença; questiona sobre compensação de dívida e se tem lei específ ica 
para o assunto. JÚNIOR diz que a SANEAGO "nunca pagou nada", que foi um funcionário de lá que lhe contou "esse negócio". 
TOMAZ sugere pedir para GESUALDO verif icar convênio/legislação pertinente. 

COMENTÁRIO:

6284054872 22/04/2013 15:11:20 22/04/2013 15:12:59

        0 00:01:39 6292418855 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a TOMAZ se este está por dentro dos negócios de Carmo do Rio Verde. TOMAZ fala que passou lá, que 
segundo informação, disse que não iria segurar, que foi ordem do prefeito. EDILBERTO comenta que a parceria que eles têm não 
está servindo de nada. TOMAZ diz que quem lhe repassou a informação foi a CELSA da "CTE?", que é para EDILBERTO ligar 
para o prefeito e perguntar para ele, que é a CELSA que está na licitação. EDILBERTO diz que vai chamar o MILTON para falar 
com o cara.

COMENTÁRIO:

6284054872 22/04/2013 15:18:51 22/04/2013 15:21:52

        0 00:03:01 6499299174 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta a MARCELO se o procedimento começou. MARCELO diz que sim, que ainda estão credenciando, que tem 10 
empresas. TOMAZ diz que está aguardando uma reunião no escritório do FELICÍSSIMO, que terminando vai para lá. MARCELO 
pergunta se TOMAZ está em Pires ou em Goiânia. TOMAZ diz que em Goiânia. MARCELO diz que alguém comentou que a 
PATRÍCIA tinha ido para Goiânia. TOMAZ diz que a reunião estava marcada para 2 horas e até agora eles não chegaram. 
MARCELO fala que lá vai até as 5 horas, que amanhã só vai ser lance, que acha que a proposta não abre antes de quarta-feira, 
que não adianta TOMAZ ir só para assistir lance. MARCELO indaga sobre empresa que chegou 2:20 horas e quer participar do 
certame. TOMAZ diz que não cria problema quanto a isso se estiver credenciando, que só não aceita quando termina o 
credenciamento, que a licitação começa mesmo é com a abertura dos envelopes. MARCELO diz a TOMAZ que o CÁSSIO está 
pedindo para ele mandar aqueles extratos por meio magnético. TOMAZ diz que está no e-mail do RAIMUNDO.

COMENTÁRIO:

6284054872 22/04/2013 15:34:16 22/04/2013 15:35:13

        0 00:00:57 6499299116 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz a TOMAZ que vai atrasar alguns minutos. TOMAZ fala que já está lá, mas que o problema é que o DIOGO vai sair. HNI diz 
que vai ver algo. TOMAZ fala que está o aguardando.

COMENTÁRIO:

6284054872 22/04/2013 16:20:42 22/04/2013 16:23:41

        0 00:02:59 6284585252 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta se JANAÍNA está em Goiânia. Esta diz que não, que está indo até Campinorte falar com o prefeito de lá, que se 
TOMAZ quiser amanhã dá um pulinho em Goiânia. TOMAZ diz que não estará em Goiânia amanhã, mas que queria marcar com 
ela. JANAÍNA pergunta se a licitação foi boa. TOMAZ fala que sim, que o recurso está chegando, que hoje é o último dia. 
JANAÍNA fala que alguém não tem jurisprudência contra eles e nem a favor deles, que ele não tem o que falar deles, que o que 
ele colocou na ata foi alvará de funcionamento de Goianésia, que concorreram pela matriz, que de Goiás eles não tem 
documentoS suficienteS para abater. TOMAZ comenta que vai chegar o recurso dizendo isso, que a sede é da Bahia. TOMAZ 
diz que hoje é o último dia para apresentar as razões, que amanhã inicia o prazo de JANAÍNA para fazer as contrarrazões, que 
daí 3 dias vai para julgamento, que eles poderiam conversar sobre isso. TOMAZ fala que amanhã vai para Pires do Rio, que vai 
para Corumbaíba e Araguari na quarta, que só quinta e sexta estará em Goiânia. Combinam de se encontrar na quinta. JANAÍNA 
f ica de confirmar na quarta.

COMENTÁRIO:

6284054872 22/04/2013 16:29:50 22/04/2013 16:30:22

        0 00:00:32 6499299116 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz a TOMAZ que está indo para lá, que no máximo 5 ou 8 minutos está chegando.
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COMENTÁRIO:

6284054872 22/04/2013 16:38:43 22/04/2013 16:44:09

        0 00:05:26 6233801355 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI pergunta por MARIANA. TOMAZ diz que não, que é para ela ligar no escritório (3091-4566). MNI diz que vai transferir para 
LUZIANE. RONAN conversa com TOMAZ e diz que a LU vai falar com ele sobre a publicação do caminhão que sai errada, que 
saiu de merenda escolar, que saiu no Diário Oficial da União. TOMAZ pergunta se ligou para o BRUNO. RONAN diz que sim. 
TOMAZ fala que ainda dá tempo de publicar. LU diz a TOMAZ que o BRUNO lhe passou as publicações, que no Diário Oficial da 
União ao invés dele publicar do caminhão caçamba, ele publicou dos gêneros alimentícios, que se ligar para ele em 10 minutos ele 
disse que dá temp. TOMAZ diz que dá tempo. LU pergunta se dá as datas, que o RONAN contou deu 8 dias. TOMAZ fala que é 
para acrescentar mais 2 dias no mínimo, que é só falar para acrescentar 3 dias na data de abertura. LU pergunta se é para 
publicar de novo nos outros jornais. TOMAZ diz que é para publicar só do caminhão. LU pergunta se eles tem que pagar os 
cancelamentos. TOMAZ fala que não precisa, que é só fazer prorrogação de data de abertura do caminhão caçamba. Calculam 
a data para não ter erro na data de abertura do edital. Concluem para dia 10 de maio. LU comenta que o pessoal está ligando 
perguntando pelos editais. TOMAZ fala que MARIANA já passou. LU diz que só dos medicamentos, que dos gêneros alimentícios 
não. TOMAZ fala que já corrigiu, que vai ligar para MARIANA. LU diz que vai ligar para MARIANA.  LU pergunta se precisa enviar 
os editais com a assinatura do RONAN. TOMAZ fala que é bom LU assinar, digitalizar e mandar em PDF.

COMENTÁRIO:

6284054872 22/04/2013 17:22:58 22/04/2013 17:25:03

        0 00:02:05 6286224066 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta para NETO como é que foi o final da tarde. NETO diz que está lá ainda. TOMAZ pergunta se está aguardando. 
NETO fala que acha que para hoje não vai dá certo. TOMAZ pergunta para NETO se HNI vai f icar aqui hoje, de hoje para manhã, 
porque ai combina para sair mais tarde. NETO diz que HNI vai f icar, e pergunta para TOMAZ se vai viajar hoje. TOMAZ diz que 
não, pois acabou de sair de FELICÍSSIMO. NETO diz que na hora que sair liga e avisa. TOMAZ pergunta se para manhã vai dá 
certo. NETO diz que para manhã não tem erro. TOMAZ diz que qualquer coisa leva amanhã. NETO diz que vai ver com HNI se 
este ainda vai querer para amanhã ou não, porque o combinado era para hoje e deixaram o CARA esperando que f icou muito 
ruim, ai ele (NETO) f icou pressionando o cara dizendo que amanhã é certeza. TOMAZ diz que espera NETO dá notícia. NETO diz 
que qualquer coisa liga.

COMENTÁRIO:

6284054872 22/04/2013 17:57:24 22/04/2013 17:58:24

        0 00:01:00 6296161973 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz para FAUSTO que está ligando para saber se deu certo lá. FAUSTO diz que deu certo, que está com o MILTON na 
JOTA MÉDICA e pergunta se amanhã vai está em GOIÂNIA. TOMAZ diz que ia viajar de manhã. FAUSTO diz que vai está em 
GOIÂNIA até quinta-feira e na hora que estiver em GOIÂNIA é só ligar que vai lá no escritório. TOMAZ pergunta se quer que vai 
lá agora. FAUSTO diz que não sabe se o MILTON vai poder f icar aqui, MILTON fala que pode vir. TOMAZ diz que está indo agora.

COMENTÁRIO:

6284054872 22/04/2013 18:20:19 22/04/2013 18:21:10

        0 00:00:51 6281595936 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: TOMAZ pergunta para JULIANA qual é data do medicamento de ARAGUAPAZ. JULIANA responde que é 07/05 as nove horas da 
manhã. TOMAZ pergunta onde está o edital, se estar com a "LU". JULIANA responde que está, que mandou para "LU" hoje.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 22/04/2013 18:29:06 22/04/2013 18:30:18

        0 00:01:12 6296875082 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta para MNI se está em casa. MNI diz que está. TOMAZ diz que ia embora, mas o PREFEITO DE ARAGUAPAZ 
chamou para ir na JOTA MÉDICA, e já está chegando lá. TOMAZ diz que o NETO está com o MARCELO (Procurador de 
ARAGUARI) que veio passou o dia e ia embora, só que não resolveu problema e vai ter que dormir aqui, e terá que fazer uma 
sala para MARCELO, que o NETO ficou de ligar.

COMENTÁRIO:

6284054872 22/04/2013 19:16:51 22/04/2013 19:22:45

        0 00:05:54 6284533000 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz a LÔRO que está saindo da JMÉDICA. LÔRO diz a TOMAZ que ligou para PEDRO em Pires do Rio, o qual está de 
posse de um cheque seu, e, que depositou o valor do cheque nesta data. R$ 4.806,00. LÔRO diz que irá fazer os cálculos, 
quando compensar ligará para TOMAZ para passar para o mesmo. TOMAZ diz que está sem problema, e, que pode fazer 
transferência direta. LÔRO diz que está depositado na Caixa e TOMAZ não tem conta na caixa. TOMAZ diz ter conta no Banco 
Itaú, LÔRO diz que irá organizar para TOMAZ. Este, diz que no dia de amanhã estará indo para Pires(Pires do Rio/Go) entregar 
medicamentos. TOMAZ fala em planejamento de viagem para os Estados Unidos este ano e Europa em 2014.

23/09/2013 11:52:17 355



TOMAZ EDILSON FELICE CHAYB

COMENTÁRIO:

6284054872 22/04/2013 19:29:18 22/04/2013 19:32:15

        0 00:02:57 6281595936 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz a MARIANA que encontrou o FAUSTO, que ele repassou o contrato com observações (o que é para incluir e o que é 
para retirar), que ele vai ao escritório para assinar; pede para MARIANA lhe repassar o edital de Carmo do Rio Verde, diz que 
MILTON lhe mostrou um edital e tem certeza que não é o que foi feito por eles. MARIANA diz que é o da SELSA. TOMAZ diz que 
vê-lo, para, depois, ter argumento com o Prefeito. 

COMENTÁRIO:

6284054872 23/04/2013 08:04:15 23/04/2013 08:15:21

        0 00:11:06 6184028463 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JESUS (de Teresina de Goiás) quer saber de TOMAZ como ele poderá fazer a "regularização da cidade". TOMAZ diz que 
trabalhou quatro anos na AGHAB (na época do "ÁLVARO LOURENÇO?") e fez todo o trabalho desde a confecção do projeto de 
lei, de doação, até a atualização de cadastro imobiliário, memoriais descritivos, os termos de doações, critérios de preço de 
escritura. HNI diz que foi feito uma prévia no cartório, para cobrar o preço máximo de R$ 60,00 de cada escritura; fala que a 
Prefeitura quer cobrar IPTU. TOMAZ sugere regularização fundiária urgente e alterações em lei tributária, honorários seus entre 
R$ 3.000,00 e R$ 4.000,00 mensais ou R$ 40.000,00/R$ 50.000,00 todo o trabalho.  

COMENTÁRIO:

6284054872 23/04/2013 08:52:53 23/04/2013 09:03:31

        0 00:10:38 6492663365 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DANIELA consulta TOMAZ sobre mudança de testemunho em processo do jornal da mesma. TOMAZ diz que responderá por 
falso testemunho. DANIELA diz estar propensa a rever sua posição nesse processo. TOMAZ diz que ela está sendo radical. 
DANIELA diz sentir-se desvalorizada, na data de ontem recebeu uma comunicação de demissão do seu cargo comissionado.  
DANIELA reclama de GUDI e PATRÍCIA por não a ter valorizada, e, diz que irá radicalizar. TOMAZ  pergunta-a se a mesma tentou 
falar com PATRÍCIA, esta diz sim. TOMAZ fala da prestatividade da mesma durante a campanha eleitoral. DANIELA cita 
publicação de matéria em seu jornal, a qual perdeu muito após a publicação, diz ter todos os emails que o marqueteiro enviou a 
matéria para a mesma, por tanto, não foi ela quem escreveu, e, ela tem como provar que eles compraram a matéria dela. Diante 
do desinteresse do apoio da mesma, já que irá f icar desempregada, ao menos não irá sozinha. TOMAZ pergunta o que está 
acontecendo na prefeitura. DANIELA diz que estão exonerando todo mundo, inclusive secretários. DANIELA diz que LEANDRO 
TAVARES tem a faca e o queijo na mão, disse que: se não retornasse, iria abrir a boca, este virou superintendente de esporte. 
Reclama de ter sido preterida, ter sido colocado em um cargo sem visualização. DANIELA ameaça procura a justiça, e, falar a 
verdade. TOMAZ diz não ter conhecimento da fase do processo em desfavor da mesma. DANIELA diz ter impresso todo material, 
e, que a Juíza irá gostar de vê-la.

COMENTÁRIO:

6284054872 23/04/2013 09:03:26 23/04/2013 09:08:25

        0 00:04:59 6230914566 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARIANA diz ter mandado um email para TOMAZ, pois a JAQUELINE está desesperada lá. TOMAZ  pergunta o que é. MARIANA 
diz que é sobre medicamentos, que foi confeccionado uma relação, verif icaram que a relação estava grande, reduziram  a 
quantidade, quando a quantidade foi reduzida, a empresa para cobrir o próprio preço,  o preço f icou três casas após a vírgula. 
TOMAZ diz que aí, o valor foi alterado. MARIANA confirma, e,  se tirar a última casa, o edital diz que considera somente duas 
casas após a vírgula, não cobre o preço dele. MARIANA pergunta o quê que ela(JAQUELINE deverá fazer), porque estão em 
falta de medicamento. MARIANA diz ter mandado a cópia do email enviado por JAQUELINE. TOMAZ diz que o preço dele, não 
poderá ser diferente do previsto no edital em hipótese alguma, TOMAZ diz não ter jeito, as duas casas após a vírgula terá que 
ser mantido, vai diminuir o quantitativo, não irá modif icar o preço unitário. MARIANA diz que JAQUELINE falou que a empresa 
f icou com três casas após a vírgula, MARIANA pergunta o que ela deve fazer. TOMAZ diz para ela desconsiderar, a terceira 
casa deverá ser desconsiderado, as duas casas deverá ser mantido, e, o preço do medicamento não poderá sofrer alteração, 
porque três casas sofre alteração. TOMAZ cita o exemplo de 1.000 caixa, se uma caixa sofrer alteração após a vírgula, altera 
10, 20 e, até cem reais, e, aí não pode. MARIANA alega que a empresa disse que não pode, pois, se desconsiderar a terceira 
casa, ela não consegue entregar. TOMAZ diz que neste caso, desclassif ica ela, e, chama a segunda colocada, e, abre um 
processo de penalidade em desfavor da empresa, dizendo: que ela esteve lá, participou, ganhou, que somente foi alterado o 
quantitativo não era para mudar o preço, se eles não entregarem será chamado o segundo colocado e aberto um processo de 
penalidade para verif icar o entendimento do jurídico, isso que deverá ser dito ao fornecedor, pois ele é obrigado a entregar, pois 
ganhou a licitação com duas casas, somente foi readequado o quantitativo e, não o preço. Assevera que o valor de cada item 
que ele venceu deverá ser mantido. MARIANA expressa preocupação, dizendo não saber se houve outra empresa concorrente, 
MARIANA pergunta se somente esta empresa tiver participado do processo de licitação, a mesma será cancelada. TOMAZ diz 
que se isto ocorreu, eles terão que rescindir o contrato dela, e, fazer nova licitação. TOMAZ pergunta MARIANA se ela verif icou 
com LETÍCIA se esta mandou buscar o contrato dele de Araguapaz, MARIANA diz que ela acabou de chegar. TOMAZ diz para 
MARIANA ligar para o FAUSTO que estará em Goiânia até quinta-feira, e, este se dispôs a ir no escritório,  TOMAZ diz querer 
que MARIANA mostre seu escritório para o FAUSTO, mostrando a estrutura será importante. MARIANA pergunta sobre 
retif icação do caminhão de Araguapaz,  se ela deverá publicar no diário of icial um aviso. TOMAZ interrompe, e, diz que é tudo de 
novo, o aviso de retif icação. MARIANA questiona se é no diário of icial da união, TOMAZ diz que é retif icação em todos, para 
padronizar a data. 
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COMENTÁRIO:

6284054872 23/04/2013 09:13:56 23/04/2013 09:15:21

        0 00:01:25 6230914566 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI diz a TOMAZ que JAQUELINE disse que teve cinco licitantes lá, e, que a empresa que entregou os itens com três casas 
depois da vírgula, em todos os itens que ela ganhou, este fato ocorreu em cinco itens, MNI pergunta se ela pode desconsiderar a 
outra vírgula da proposta, pois na hora que foi assinar o contrato, ele não quis assinar porque tinha duas casas e a dele tinha 
três.(ligação interrompida).

COMENTÁRIO:

6284054872 23/04/2013 09:16:52 23/04/2013 09:18:21

        0 00:01:29 6230954785 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LETÍCIA diz que HUGO está lá, ele olhou o balanço lá e, o ano passado o lucro foi de R$ 408.000,00, sendo declarado na última 
declaração de imposto de renda o valor de R$ 250.000,00, pergunta se ele quer que mantenha os duzentos e cinquenta ou 
declare os quatrocentos e oito, sendo que não irá pagar imposto sobre esse valor. TOMAZ diz que pode fazer a redistribuição. 
LETÍCIA confirma a redistribuição e pergunta se é manter os duzentos e cinquenta. TOMAZ pergunta se tem alguma alteração e 
manda perguntar para ele(HUGO). LETÍCIA diz que ele falou que pode manter, e, a diferença restante,  f ica como saldo em caixa 
de empresa. TOMAZ diz que poderá ser, pode deixar esse saldo em caixa.

COMENTÁRIO:

6284054872 23/04/2013 09:18:42 23/04/2013 09:20:29

        0 00:01:47 6281595936 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI diz a TOMAZ que ela(JAQUELINE) de todos os itens que a empresa ganhou, ela ganhou todos os itens, somente cinco itens 
possui a terceira casa, sendo que ela(empresa) não assinou o contrato. MNI pergunta TOMAZ se ela(JAQUELINE) se o prefeito 
autorizar, ela já chama a segunda empresa, ou ela conversa com a empresa vencedora para a empresa desconsiderar a última 
casa. TOMAZ diz que ela terá que notificar formalmente a empresa, pede para MNI ajudar Jaqueline, diz que no seu computador 
existe vários modelos de notif icação,  para que esta, através de uma notif icação para a empresa ir, e, retirar a terceira casa da 
proposta porque contaria o edital, num prazo de 48 horas, sob pena de desclassif icação nos cinco itens. TOMAZ diz que a 
empresa deverá encaminhar nova proposta com readequação dos valores dos itens, se ela não o f izer, deverá ser chamado a 
segundo colocado, e, será aberto um processo de penalidade contra a empresa, conforme o edital e legislação. TOMAZ manda 
MNI escrever isso na notificação e encaminhar para o email de JAQUELINE. 

COMENTÁRIO:

6284054872 23/04/2013 09:38:26 23/04/2013 09:42:39

        0 00:04:13 6284585252 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JANAÍNA informa TOMAZ que na tarde de ontem pegou com ZILDENAN as razões do menino para eles fazerem as contra-
razões, este diz que o prazo finda na quarta-feira. TOMAZ diz que o prazo termina na quinta-feira e, não precisa ir no município 
protocolar, basta mandar por email. JANAÍNA pede para TOMAZ ligar para VANDERLAN? não fazer terrorismo contra a mesma. 
TOMAZ pergunta se  JANAÍNA leu o recurso e se tem fundamento. JANAÍNA diz que não há fundamento, não está com ela, foi a 
equipe dela que pegou, o diretor presidente, o qual gostaria que TOMAZ o conhecesse, o qual(diretor) estará na quinta-feira no 
edital de São Simão. JANAÍNA informa que o diretor que irá cuidar da parte de Goiás, que é o MARCELO, pegou lá, o qual foi 
aterrorizado por VANDERLAN. TOMAZ diz que ele(VANDERLAN) é casca grossa. JANAÍNA diz que MARCELO está com medo 
de perder o prazo. TOMAZ pergunta se a licitação foi na quarta, JANAÍNA confirma, TOMAZ diz que o prazo é de três dias úteis, 
sendo que o prazo f inda na quinta às 17h. TOMAZ diz que quem irá fazer o julgamento é ele, a intempestividade quem fala, é ele. 
JANAÍNA diz ter entendido, e, pede para TOMAZ avisar VANDERLAN que o prazo encerra-se na quinta-feira. JANAÍNA fala 
ainda sobre a preocupação da perca de prazo, TOMAZ a tranquiliza e diz que irá ligar para ele(VANDERLAN)

COMENTÁRIO:

6284054872 23/04/2013 11:15:59 23/04/2013 11:16:39

        0 00:00:40 6282341413 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ANDRÉ pergunta ao TOMAZ se há alguma novidade. TOMAZ responde que não. ANDRÉ salienta que está no aguardo e que 
pede que seja informado sobre qualquer novidade.

COMENTÁRIO:

6284054872 23/04/2013 11:37:25 23/04/2013 11:39:19

        0 00:01:54 6499299116 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: GUDE pergunta ao TOMAZ se este está em PIRES DO RIO. TOMAZ responde que sim. GUDE, que está com o JOÃO CARLOS, 
pede que TOMAZ abrevie o negócio para eles. GUDE solicita que TOMAZ não vá embora sem tirar uma foto de uma placa com os 
dizeres: "PREFEITO MEDÍOCRE". A placa teria sido colocada por alguns empresários fortes da cidade. Um outro prefeito teria 
orientado o PREFEITO a entrar com uma ação por danos morais, obrigando os autores a pagarem cestas básicas por um ano. 
GUDE orienta TOMAZ a conversar com PATRÍCIA sobre o episódio da placa...
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COMENTÁRIO:

6284054872 23/04/2013 14:04:57 23/04/2013 14:06:50

        0 00:01:53 6492790983 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ retorna uma ligação da CIDA e confirma que irá na quinta-feira pela manhã. CIDA   solicita uma cópia do regimento interno 
de um abrigo de idosos municipais para a assistente social TEREZINHA BARNABÉ, a f im de que está consiga utilizar os recursos 
dos internos aposentados. TOMAZ responde que não tem o regimento interno, contudo verificará quem tem para fornecer o 
documento.

COMENTÁRIO:

6284054872 23/04/2013 14:16:21 23/04/2013 14:19:25

        0 00:03:04 6292554902 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pede uma resposta rápida ao MÁRCIO no sentido de que este seja parceito na disponibilazação de dois mricro-ônibus 
(26 luigares, zero Km, R$ 14.000,00 por mês, até o f inal da gestão) para atender PIRES DO RIO, uma vez que o atual contratado 
está deixando o município. Ou seja. TOMAZ chama MÁRCIO para ser o PARCEIRO no CONTRATO. MÁRCIO responde 
positivamente. Itinerários: PIRES a CATALÃO e PIRES a GOIÂNIA. TOMAZ autoriza MÁRCIO a fazer as cotações, f inanciamento e 
preços das parcelas, bem como fazer uma locação provisória a té que os veículos sejam comprados. TOMAZ deixa claro que a 
margem é boa e que motorista e gasolina é por conta da PREFEITURA. 

COMENTÁRIO:

6284054872 23/04/2013 14:33:57 23/04/2013 14:35:06

        0 00:01:09 6296316265 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CHAMADA DUPLICADA

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta ao TOMAZ se este tem uma definição sobre uma visita, pois irá encontrar com o homem agora. TOMAZ responde 
que não, pois chegou no município agora. Assim que tiver uma data, TOMAZ avisará.

COMENTÁRIO:

6284054872 23/04/2013 15:07:22 23/04/2013 15:09:13

        0 00:01:51 3488920000 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ avisa ao MARCELO que o processo dele não foi encontrado e indaga se a documentação está na PROCURADORIA. 
TOMAZ esclarece que só encontrou uma informação no sistema, contudo sem dotação e esta já existia. MARCELO pede que 
TOMAZ fale com o "BORELE", depois volta atrás e solicita que o espere para conversarem pessoalmente com "BORELE" na 
Procuradoria.

COMENTÁRIO:

6284054872 23/04/2013 15:22:41 23/04/2013 15:24:19

        0 00:01:38 6299729216 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MÁRCIO avisa ao TOMAZ que já comprou os ônibus da Rápido Araguaia no valor de R$ 90.000,00 cada para atender PIRES DO 
RIO. TOMAZ achou barato o preço... MÁRCIO já conseguiu a liberação de uma liberação de crédito no Banco do Brasil...

COMENTÁRIO:

6284054872 23/04/2013 15:35:22 23/04/2013 15:36:41

        0 00:01:19 6499299116 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ avisa ao GUDE que já conseguiu um parceiro para os micro-ônibus. TOMAZ salienta que é o MÁRCIO BERNARDES que 
presta serviços na rede de segurança para as empresas de ônibus de Goiânia... GUDE marca para encontrar com GUDE na 
quinta-feira...

COMENTÁRIO:

6284054872 23/04/2013 15:37:36 23/04/2013 15:38:53

        0 00:01:17 6292554902 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ comunica ao MÁRCIO que avisou ao PREFEITO GUDE sobre os ônibus e que este teria "topado a ideia" e já era para 
fechar, tendo marcado reunião para a  próxima quinta-feira. TOMAZ pede que MÁRCIO leve fotos dos micro-ônibus. MÁRCIO 
propõe que o PREFEITO escolha os dois micro-ônibus dentre cento e cinquenta que estariam disponíveis.

COMENTÁRIO:

6284054872 23/04/2013 16:38:40 23/04/2013 16:48:08

        0 00:09:28 6233486046 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pede para falar com A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MOZARLÂNDIA - FRACELI. TOMAZ conversa com 
FRANCELI sobre as pendências dos pregões. FRANCELI esclarece que uma pessoa (SALMO), com preparo específ ico, foi 
contrato para cuidar dos pregões. TOMAZ está preocupado com as pendências, pois o VILDENAN não tinha segurança no 
processo. FRANCELI repassa TOMAZ para conversar com o DIVINO, que está com o SALMO, no sentido de averiguar quais as 
orientações necessárias no momento para ajudar na regularização casos antigos. TOMAZ sugere ao DIVINO que converse com 
o SALMO e veja a necessidade de encaminhar os procedimentos todos para Goiânia (Escritório de Tomaz) a f im de que sejam 

23/09/2013 11:52:17 358



TOMAZ EDILSON FELICE CHAYB
analisados...

COMENTÁRIO:

6284054872 23/04/2013 20:40:35 23/04/2013 20:57:24

        0 00:16:49 6296875082 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FELÍCIA conversa com o ESPOSO TOMAZ sobre a emissão do diploma dela pela UCG e outros assuntos pessoais e profissionais 
de FELÍCIA, problemas envolvendo o grupo onde trabalha (ÁTIMA)... TOMAZ salienta que o negócio não está fácil em 
ARAGUARI, pois o processo dele sumiu, deverá fazer tomada de preço, licitação... Não tem nada certo...  

COMENTÁRIO:

6284054872 24/04/2013 08:51:05 24/04/2013 08:54:10

        0 00:03:05 6434614000 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LEONEL pergunta para TOMAZ que está com um problema, que tem uma EMPRESA MARTINS e pergunta se este se  lembra da 
EMPRESA. TOMAZ de que lembra.  LEONEL diz que igual a gente colocou naquele dia, ela não tinha a procuração originária, a 
proposta colocou no envelope de proposta e ela assinou a proposta e alguns documentos naquele primeiro dia e pergunta como 
é que faz com a proposta dela. TOMAZ diz que vai ter que ser lançada no sistema. LEONEL diz mesmo não... TOMAZ diz que 
não vai dá lance mesmo, se tiver o menor preço e ninguém cobrir ela ganha, e tem que lançar pelo princípio da competitividade. 
LEONEL diz que empenhou ontem. TOMAZ diz que para receber lá já tem uma advogada CLEMENTINA. LEONELL diz que vai dá 
uma corrida atrás para dá uma acelerada, que vai ver com a PATRÍCIA.

MARCELO x TOMAZ: MARCELO pergunta para TOMAZ se conseguiu falar com o pessoal da cotação dos pneus. TOMAZ diz que 
falou,  e vai escrever aqui para falar de novo.

COMENTÁRIO:

6284054872 24/04/2013 09:35:34 24/04/2013 09:36:02

        0 00:00:28 92352322 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MNI pergunta para MNI2 se emitiu as notas do marmitex. MNI2 diz que não. MNI pede para não emitir.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 24/04/2013 10:29:41 24/04/2013 10:32:28

        0 00:02:47 6299941399 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JULIANO (STOCK) fala a TOMAZ que está em um pregão em Pires do Rio, que tem uma empresa, que é a Martins, que ela está no 
pregão para credenciar, porém a pessoa que assinou a proposta não tem procuração, que ela está atrapalhando várias 
empresas a entrar para dar lance, que acha que ela deveria ser desclassif icada. TOMAZ pergunta se ela está presente. 
JULIANO diz que não, que a assinatura não é válida, porque a procuração não é válida. TOMAZ pergunta como está 
atrapalhando se ela não está lá para dar lance. JULIANO fala que se ela for desclassif icada, entra uma 4ª empresa para a fase 
de lance. TOMAZ diz que quando tem problema no credenciamento, isso não invalida a proposta da empresa, que não pode 
desconsiderar a proposta. JULIANO fala que a pessoa que assinou a proposta não tem poder de assinar. TOMAZ fala que vai 
ligar para o pregoeiro.

COMENTÁRIO:

6284054872 24/04/2013 10:33:46 24/04/2013 10:36:18

        0 00:02:32 6499299174 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta a MARCELO se a proposta da Martins está atrapalhando as empresas de dar lance. MARCELO fala que chegou 
lá agora, mas que o pessoal está reclamando da proposta baixa, que aí só tira 10%, que é uma ou duas empresas, que aí 
atrapalha o lance que se inabilitar, tem que abrir prazo para recurso. TOMAZ diz que não, pois o recurso no pregão tem que ser 
presencial e fundamentado, que ela não está lá, que está pensando de tirar esta proposta da Martins para não atrapalhar o 
pregão. MARCELO fala que está atrapalhando a prefeitura a chegar na proposta mais vantajosa, que desde o início era da 
opinião de tirar, pois a proposta foi assinada por pessoa sem competência para isso. TOMAZ acha que nesta situação a 
proposta não tem valor, que é para MARCELO tirar a proposta por ela não ter validade.

COMENTÁRIO:

6284054872 24/04/2013 10:47:59 24/04/2013 10:49:23

        0 00:01:24 6299554301 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TEREZA, que trabalha com publicação de editais, diz a TOMAZ que foi o RONAN, de Araguapaz que lhe repassou o seu telefone, 
que queria marcar uma visita para apresentar a empresa, o trabalho que eles tem feito junto às prefeituras em relação às 
publicações, os valores, os prazos. TOMAZ fala para TEREZA ligar no 3091-4566 e conversar com MARIANA.

COMENTÁRIO:

6284054872 24/04/2013 13:23:30 24/04/2013 13:29:51

        0 00:06:21 6281350900 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCOS ANDRÉ fala sobre um e-mail que encaminhou para HUMBERTO, que trata de quitação da casa de Mineiros, diz que 
HUMBERTO retornou o e-mail dizendo para PAULO conversar com TOMAZ, se faz ou não a quitação. Conversam sobre o 
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depósito na conta de um terceiro. TOMAZ diz que "se cair na conta dele, ele pode não autorizar". MARCOS ANDRÉ diz que a 
Gerente garantiu que assim que receber o depósito fará a quitação. TOMAZ diz que não leu os e-mails, que assim que chegar na 
Prefeitura verá. MARCOS ANDRÉ questiona sobre "negócio" do FRANK, se já assinou ou não. TOMAZ diz que FRANK tem que ir 
lá, tem que decidir como serão feitos os repasses financeiros, que FRANK disse que não abre mão, que só paga se receber; diz 
que a Prefeitura quer que ele pague, para pagar depois; que "f icou de marcar de ir lá semana que vem"; fala que o pessoal da 
Prefeitura está trabalhando nas obras; questiona sobre a 2ª parcela (do FRANK), diz que passou na conta da ANA PAULA, 
parcial da ATMA, que descontou o imposto e depositou e que vai emitir a nota cheia no valor de R$ 6.000,00.  

COMENTÁRIO:

6284054872 24/04/2013 13:36:23 24/04/2013 13:40:23

        0 00:04:00 6635081152 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz a HUMBERTO viu alguns e-mails sobre depósito da casa de Mineiros, fala que não concorda com o procedimento de 
ter que depositar na conta "dele" para dar quitação da casa. Diz que "ele tem inquérito policial aberto por falsif icação de cheque". 
TOMAZ diz que conversará com a Gerente do Banco. 

COMENTÁRIO:

6284054872 24/04/2013 13:45:22 24/04/2013 13:48:17

        0 00:02:55 6299535520 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ questiona a HNI se conseguiu alguma coisa sobre "aquele negócio" da SANEAGO. HNI diz que "descobriu que na 
Prefeitura não tem nada, não tem lei... que fala da SANEAGO com essa certidão para recolher água"; diz que o rio é fonte de 
captação de água do município; fala que não há nenhum repasse f inanceiro da SANEAGO para a Prefeitura; diz que a Prefeitura 
tem uma dívida de R$ 808.000,00 com a SANEAGO. TOMAZ sugere aprovação de uma lei, caso não tenha para o caso 
específ ico; diz que verá na SANEAGO e lhe retorna. HNI fala que verá informação na Prefeitura de Ceres e de Uruana. TOMAZ 
questiona sobre a telefonia. HNI diz que f icou marcado para dia 3 o pregão, que não podia fazer a licitação porque eram só duas 
empresas. 

COMENTÁRIO:

6284054872 24/04/2013 14:23:24 24/04/2013 14:25:29

        0 00:02:05 6592721031 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ALEX DE "NOVA MUNTUM" pergunta ao TOMAZ se este conseguiu verif icar alguma coisa com o pessoal de uma empresa. 
TOMAZ responde que só irão posicionar a data do vôo e, por e-mail, encaminhará os dados a ALEX. TOMAZ deverá chegar no 
local na quinta-feira, depois do feriado. 

COMENTÁRIO:

6284054872 24/04/2013 14:57:09 24/04/2013 15:01:11

        0 00:04:02 6296316265 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (ÂNGELO?) comenta com TOMAZ que em Trindade hoje este foi o assunto, pois TOMAZ tirou a EDJÂNE deles e porque 
TOMAZ está sendo considerado como um dos melhores advogados do Estado de Goiás em prefeitura. Que isso foi na licitação 
de medicamentos que está acontecendo. TOMAZ fala que levou o NETO para Araguari, que ele é o chefe de licitações lá, que a 
notícia está correndo. TOMAZ fala que está tomando o pé da situação de Araguari, que está organizando tudo, já separou muitos 
processos, que está tomando conhecimento de tudo que está acontecendo, que a medida que for entendendo as coisas de lá, 
eles vão avançando na conversa, que vai dar certo. TOMAZ pergunta que dia fica pronta a documentação de HNI. Este diz que o 
da receita já está saindo hoje, que já passou pela Juceg, que até sexta-feira vai dar entrada na vigilância, que assim que pegar o 
número do CNPJ vai passar para CÍNTIA montar a planta baixa, que com o protocolo da Anvisa já pode comercializar. TOMAZ 
comenta que quando HNI tirar a Receita, ele já emite as certidões, que carta-convite dá para fazer.

COMENTÁRIO:

6284054872 24/04/2013 15:02:16 24/04/2013 15:10:20

        0 00:08:04 6436611309 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ, passando-se por HUMBERTO BORGES, liga para o Bradesco a f im de conversar sobre f inanciamento de imóvel. TOMAZ 
explica que vendeu um imóvel para um ex-funcionário e este vendeu para terceira pessoa, que está faltando uma quitação de R$ 
73.000,00, que solicitou a quitação para LARA, que quer pagar hoje, mas esta orientou a depositar o dinheiro na conta do ex-
funcionário, mas está achando esse procedimento perigoso, pois esse ex-funcionário foi mandado embora por justa causa, por 
estar roubando talão de cheque da empresa, que ele tem inquérito por estelionato, que está com medo de depositar e o ex-
funcionário não quitar o f inanciamento. TOMAZ fala que o advogado dele, MARCO ANDRÉ, já conversou com LARA. GABRIELA 
repassa ligação para LARA. TOMAZ explica a situação para a LARA sobre a casa de Mineiros. LARA fala que fazendo o 
depósito na conta do ex-funcionário (MÁRICO), no mesmo dia ela faz a baixa no sistema. TOMAZ fala que vai tentar fazer isso 
agora e imediatamente lhe comunica. LARA passa o valor exato R$ 73.613,33.

COMENTÁRIO:

6284054872 24/04/2013 15:11:09 24/04/2013 15:14:49

        0 00:03:40 6635081152 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ fala a HUMBERTO que conversou com a gerente do banco, que ela falou que se f izer o depósito, no mesmo dia ela dá a 
quitação, que se passar de um dia para o outro ela não consegue segurar, que ela tem uma procuração pública do MÁRCIO, 
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transferindo poderes, que ela tem autorização para tirar o dinheiro da conta dele. TOMAZ fala que não está em Goiânia, mas 
acha que o MARCO está em Goiânia. HUMBERTO dá orientações a TOMAZ  (qualidade do áudio do interlocutor está muito ruim). 
TOMAZ fala que vai mandar um e-mail para MARCO a respeito do teor dessa conversa, que este amanhã cedo pega o valor 
atualizado, HUMBERTO faz a TED e até meio dia já resolveu essa estória.

COMENTÁRIO:

6284054872 24/04/2013 17:03:09 24/04/2013 17:03:55

        0 00:00:46 3436903125 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CÁRIA diz a TOMAZ que BORELLI está lhe aguardando em sua sala. TOMAZ diz que irá ao seu encontro. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 24/04/2013 19:04:48 24/04/2013 19:07:33

        0 00:02:45 6299729216 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MÁRCIO e TOMAZ conversam sobre compra/venda de ônibus. TOMAZ questiona se MÁRCIO achou "coisa boa lá". MÁRCIO diz 
que encontrou ano 2008, modelo 2009, que tem dez ônibus no pátio para escolherem dois.  TOMAZ diz que já falou com o 
Prefeito sobre os ônibus, diz para MÁRCIO resolver com o ele, que o restante é com TOMAZ; que o Prefeito falou que não quer 
nada, que ele só tem urgência.  MÁRCIO diz que "fecha" em R$ 90.000,00 cada ônibus.  TOMAZ diz que quer ser lembrado na 
negociação, que tem interesse em ficar com (comprar) um (ônibus?). MÁRCIO sugere fazer "parceria" e incluí-lo no contrato. 
TOMAZ concorda. MÁRCIO diz que falou diretamente com ODILON. TOMAZ diz que fará emergencial para os ônibus começarem 
a rodar e faz a licitação. 

COMENTÁRIO:

6284054872 25/04/2013 08:05:15 25/04/2013 08:06:22

        0 00:01:07 6492790983 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CIDA diz que LUCIENE deseja saber se ele já chegou. TOMAZ diz que chegará entre 10 e 11 horas. 

COMENTÁRIO:

6284054872 25/04/2013 08:07:08 25/04/2013 08:08:17

        0 00:01:09 6492790983 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz que está em Araguari. LUCIENE diz que tem um advogado que só trabalha de manhã e ele precisa falar com TOMAZ. 
TOMAZ diz que chegará entre 09h30 e 10 horas, que só vai passar na Prefeitura para deixar alguns documentos; diz que está a 
90 km de LUCIENE. 

COMENTÁRIO:

6284054872 25/04/2013 08:16:36 25/04/2013 08:17:38

        0 00:01:02 6499299116 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: TOMAZ diz a "GUDI ?" que MÁRCIO está lhe esperando, que ele já organizou tudo para esperá-lo. "GUDI ?" diz que irá ao 
escritório de TOMAZ encontrar com MARCOS. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 25/04/2013 08:18:03 25/04/2013 08:18:34

        0 00:00:31 6292554902 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz a MÁRCIO que "GUDI ?" estará em seu escritório, em uma hora, para encontrá-lo. 

COMENTÁRIO:

6284054872 25/04/2013 08:39:44 25/04/2013 08:46:23

        0 00:06:39 6286224066 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz a HNI que pessoal de Corumbaíba, inclusive o PREFEITO, está esperando-o para reunião. 
TOMAZ diz a SAMANTA que os processos estão trancados na sala do BORELI, mas tem "algumas coisas lá" que ele precisa 
resolver com urgência: ofícios para defesa civil/bombeiros. Pede para buscar dados sobre o Comandante dos Bombeiros, do 
CREA e da Defesa Civil. TOMAZ diz que "o dele" tem que tirar LDO, LOA, diz que enviará a SAMANTA o Termo de Referências, 
estimativas, o edital. Pede para SAMANTA enviar-lhe por e-mail o edital da tomada de preço 03 que é da Auditoria, diz que 
trabalhará sobre ele, porque o objeto é praticamente o dele e só fará as adequações. Diz que na sexta-feira, tendo a dotação, 
abrindo o processo, já marca a abertura do edital; diz que será pela Procuradoria, o que ele prefere, pois estará subordinado ao 
Procurador e não ao Secretário da Fazenda. 

COMENTÁRIO:

6284054872 25/04/2013 08:47:25 25/04/2013 08:55:00

        0 00:07:35 6230954785 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LETÍCIA diz que conversou com Dr. ADRIANO sobre a reunião de amanhã, fala a TOMAZ a idéia do Doutor sobre foto/painel . 
TOMAZ questiona se chamou MARCO TÚLIO. Pede para LETÍCIA falar para ADRIANO que ele, TOMAZ, tem urgência  com as 
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fotos, para montar folder para apresentar nos municípios.  LETÍCIA diz sobre "... MÁXIMO ?" que na Receita concluiu, mas foi 
solicitada vistoria dos Bombeiros. 

COMENTÁRIO:

6284054872 25/04/2013 09:50:08 25/04/2013 09:51:20

        0 00:01:12 6286224066 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta se TOMAZ lembra daquele edital da Tomada de Preço 3 para a contratação de auditoria. TOMAZ diz que sim. HNI 
pergunta se TOMAZ vai fazer alguma modif icação nele, que o pessoal está ligando para mandar o edital para eles. TOMAZ fala 
que pode mandar, que é o pessoal da "Libertas" que está querendo. TOMAZ pede para HNI enviar o edital para seu e-mail, que 
dele vai fazer o "04".

COMENTÁRIO:

6284054872 25/04/2013 10:49:44 25/04/2013 10:52:07

        0 00:02:23 6299729216 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta a MÁRCIO se deu certo. Este diz que sim, mas que o homem quer ter sócio, que a proposta foi a mais indecente 
do mundo, que é R$ 20.000,00 de entrada, que no final um fica sendo dele, tira as despesas, motorista, combustível, 50%. 
TOMAZ pergunta se o motorista é da prefeitura. MÁRCIO diz que não, que desconta dos 14, que tira tudo, tira o motorista, o 
combustível, o seguro, que fez as contas, dá uns 12 mil e pouco. TOMAZ pergunta pelos impostos da nota. MÁRCIO fala que é 
dois mil oitocentos e pouco, que com tudo sobra R$ 2.600,00, que no f inal do contrato sobra o ônibus. TOMAZ fala que o homem 
disse a ele que não queria mexer com isso. MÁRCIO fala que ele já quer 20 hoje, que nem quis ir lá ver, que o autorizou comprar 
mais um caminhão pipa. TOMAZ fala que se der o negócio o homem abre o leque. MÁRCIO comenta que vai empatar, que no final 
vai sobrar um para eles e outro para o homem. TOMAZ fala que vai chegar lá hoje e liga para MÁRCIO. MÁRCIO fala que 8h do 
dia seguinte passa no escritório de TOMAZ.

-----------------------------------------------------
TRANSCRIÇÃO LITERAL:

MÁRCIO:  oi TOMAZ
TOMAZ: e aí MÁRCIO, deu certo?
MÁRCIO: uai, deu certo deu, mas o home quer ser sócio
TOMAZ: ah! Certeza, ele é terrível
MÁRICO: não, cê vê a proposta! A mais indecente do mundo!
TOMÁS: ele é terrível, ele é terrível!
MÁRCIO:  é R$ 20.000,00 de entrada
TOMÁS: hã
MÁRCIO: ééé, no final um fica sendo dele
TOMAZ: hã,hã
MÁRCIO: tira a despesa, motorista, combustível, 50%
TOMAZ: motorista da prefeitura?
MÁRCIO: não, tira tudo, tudo, desconta dos quatorze
TOMAZ: motorista e combustível?
MÁRICO: tira o motorista, tira o combustível, tira o seguro, (?)  doze mil e pouco tudo isso aí
TOMÁS: e os impostos da nota?
MÁRCIO: dois mil oitocentos e pouco,  aí com tudo dá, sobra R$ 2.600,00, só que no f inal do contrato sobra o ônibus, né
TOMÁS: falou pra mim que ele não queria mexer com isso, ele é terrível
MÁRCIO: (?)
TOMAZ: que que ele falou?
MÁRCIO: falo isso, não, não, mas a gente vai fazer, tal, f icou de passar o alimento também, que o alimento tá meio solto lá, vai ver 
aquela situação lá, que acha que abre o leque, né 
TOMAZ: mas ele é terrível
MÁRCIO: não, e tal, já quer vinte hoje
TOMAZ: nossa senhora!
MÁRICO: (risos) cê já me passa vinte hoje e pode ser esse daqui mesmo, não quis nem ir lá ver
TOMÁS: não quis ver não?
MÁRCIO: não, qué não,  qué saber disso não, quer saber o resultado do mês. Me autorizou comprar mais um, mai um caminhão, 
pipa lá também pra gente fazer um trabalho, acho que abre o leque, né?
TOMÁS: não, ele abre, se vier o negócio, abre, certeza
MÁRCIO: a gente começar isso aí, ser certinho (?)
TOMAZ: ele abre
MÁRCIO: não vamo ganhá nada, vamo empatar no final vai sobrar pra gente um, um vai ser deles, um nosso e, e arriscar, que 
que cê acha?
TOMAZ: não, vou chegar hoje aí, te ligo, vamo conversar pessoalmente
MÁRCIO: então tá bom então
TOMAZ: tá?
MÁRICO: amanhã cê tá aqui?
TOMÁS: não, hoje eu chego aí
MÁRCIO: não, então tá bom, vamo encontrá amanhã então
TOMÁS: amanhã eu vou f icar o dia inteiro aí, amanhã vou f icar o dia inteiro no escritório
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MÁRCIO: 8 horas eu estou no escritório então 
TOMAZ: combinado, te aguardo lá
MÁRCIO: falô, tchau
TOMAZ: tchau

COMENTÁRIO:

6284054872 25/04/2013 10:55:47 25/04/2013 10:58:29

        0 00:02:42 6281400407 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta se TOMAZ está em Corumbaíba. Este diz que sim. HNI diz para TOMAZ ver com ROMÁRIO se este já fez a sala de 
velórios, que tem interesse de fornecer lá. HNI pergunta se TOMAZ está indo para Goiânia. TOMAZ fala que sim, que f icou dois 
dias em Araguari. HNI diz que está indo amanhã à tarde para Goiânia, que queria conversar à noite com TOMAZ. Este diz que vai 
organizar sua agenda.

COMENTÁRIO:

6284054872 25/04/2013 11:36:15 25/04/2013 11:39:59

        0 00:03:44 3488684402 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta para TOMAZ se está em CORUMBAIBA. TOMAZ diz que está. HNI pergunta se não quis f icar lá. TOMAZ diz que foi 
na PREFEITURA pegar os processos para fazer que o HNI2 (AURÉLIO?) pediu, mais a LETÍCIA falou que a chave está com HNI2, 
e ai não tinha como resolver nada, decidiu ir porque tinha uma reunião com o PREFEITO, e que a SAMANTA ficou de pegar os 
processo e passar as informações para ele (TOMAZ). HNI diz que a SAMANTA já pegou os processos. TOMAZ diz que a 
SAMANTA vai passar as informações e ai ele vai devolver. HNI pergunta se está tudo tranquilo. TOMAZ diz que está tudo 
correndo, que tudo que despachou ontem vai dá tudo bem. TOMAZ pergunta " já esteve com ele".  HNI diz que conversou com 
"ele" só um pouco, mas não daquelas coisas. TOMAZ diz que o LUCENA ligou, e pergunta para HNI se esteve com o LUCENA. 
HNI diz que esteve com o LUCENA. TOMAZ diz que o LUCENA marcou uma reunião com ele (TOMAZ) amanhã em GOIÂNIA. HNI 
diz que já está sabendo da reunião.

COMENTÁRIO:

6284054872 25/04/2013 11:57:57 25/04/2013 12:06:23

        0 00:08:26 6296875082 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ conversa com sua esposa VIVIANE. TOMAZ informa que está em CORUMBAÍBA e ajudou a baixar uns processos de 
licitação. TOMAZ diz que o prefeito pediu para que ele fizesse uma licitação de seu contrato (de Araguari). Segundo o 
interlocutor, o procurador acatou todas as recomendações que fez em relação aos processos licitatórios. TOMAZ conta que 
CELSO marcou uma reunião com o prefeito de QUIRINÓPOLIS e que no dia seguinte provavelmente irá para lá  e que talvez feche 
um contrato tão bom quanto o de ARAGUARI-MG. 

COMENTÁRIO:

6284054872 25/04/2013 13:23:13 25/04/2013 13:24:09

        0 00:00:56 6499299116 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: GUDE liga TOMAZ pedindo o telefone do MÁRCIO BERNARDES. TOMAZ repassa o número 9255-4902...

COMENTÁRIO:

6284054872 25/04/2013 15:45:19 25/04/2013 15:46:24

        0 00:01:05 6230954785 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARIANA diz a TOMAZ que JANAÍNA está lhe aguardando para lhe mostrar um recurso. TOMAZ diz que está em Corumbaíba, 
que chega a duas horas e pede para que o recurso seja encaminhado por e-mail.

COMENTÁRIO:

6284054872 25/04/2013 15:49:12 25/04/2013 15:55:40

        0 00:06:28 6434614000 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LEONEL diz a TOMAZ que estava na realização de um pregão, mas está com problema no sistema PRODATA, que houve 
alterações nos cadastros e sugere o cancelamento do pregão.  
MARCELO conta a mesma história para TOMAZ. TOMAZ sugere fazer ata relatando a situação, pegar a assinatura de todas as 
pessoas presentes, para que possa cancelar o pregão e utilizar das mesmas propostas para fazer outro através do 
"GPregões?". MARCELO diz que pode haver alguns prejuízos, sugere a suspensão do pregão até segunda-feira, para 
recomeçar.  TOMAZ concorda; diz que podem entender que seria manipulação de sistema e então reafirma a suspensão e 
registro do ocorrido. 

COMENTÁRIO:

6284054872 25/04/2013 15:58:08 25/04/2013 16:00:35

        0 00:02:27 6286224066 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: "NETO?" diz a TOMAZ que recebeu solicitação referente às "tintas do Boreli", no valor de R$ 800,00 e questiona sobre a 
necessidade de realização de licitação. TOMAZ entende que não precisa licitar; pede para NETO ligar para MARCEL e diz que 
não vai enfrentar o Controlador Interno. 

23/09/2013 11:52:17 363



TOMAZ EDILSON FELICE CHAYB

COMENTÁRIO:

6284054872 25/04/2013 16:00:48 25/04/2013 16:01:36

        0 00:00:48 6299941394 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz a TOMAZ que pediu para NETO deixar o envelope para ele dar uma olhada. TOMAZ fala que ele está sobre sua mesa, 
que vai olhar e lhe retorna, caso esteja faltando algum documento. 

COMENTÁRIO:

6284054872 25/04/2013 16:02:26 25/04/2013 16:03:36

        0 00:01:10 6230914566 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARIANA diz a TOMAZ que JANAÍNA está terminando de fazer as alterações no documento (recurso) e lhe encaminha assim 
que concluir.  

COMENTÁRIO:

6284054872 25/04/2013 16:14:46 25/04/2013 16:17:22

        0 00:02:36 6284585252 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JANAÍNA pergunta a TOMAZ se a peça f icou boa. TOMAZ fala que tranquila, que f icou um pouco agressiva, mas que não tem 
problema, que f icou tudo certinho, explicado e argumentado, que ele vai fazer um trabalho no julgamento que JANAÍNA vai 
gostar, que vai "matar a pau", que nem vai dar argumentação para mandado de segurança, que vai fazer um trabalho mais 
técnico, sentido jurídico para eliminar a possibilidade de questionamentos judiciais, que vai matar essa questão 
administrativamente, mas que precisa de um tempo, que acha no sábado consegue terminar, que na segunda passa para o 
município intimar as partes. JANAÍNA fala que vai escanear e vai mandar para VILDENAN. TOMAZ comenta que o VILDENAN saiu 
da licitação, que JANAÍNA pode mandar para o VILDENAN, mas com cópia para ele, que aí qualquer coisa ele atesta o 
recebimento, que encaminha dizendo que está protocolado. Falam sobre encontrar em Carmo do Rio Verde na segunda.

COMENTÁRIO:

6284054872 25/04/2013 16:19:22 25/04/2013 16:23:37

        0 00:04:15 6298015176 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ informa ao VILDENAN que a JANAÍNA está enviando as contra razões do recurso dela. VILDENAN esclarece que o 
JURÍDICO não quer receber por e-mail, só pessoalmente. TOMAZ salienta que o EDITAL foi feito por ele e que pode, pois o 
julgamento será realizado por ele inclusive. TOMAZ pede a VILDENAN que lhe sejam encaminhado, por e-mail, o recurso e as 
contra razões da "COMPERLOC" para julgamento. VILDENAN informa que publicou, hoje, EDITAL de medicamentos para a data de 
14 de maio...

COMENTÁRIO:

6284054872 25/04/2013 16:23:48 25/04/2013 16:24:28

        0 00:00:40 6298015176 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VILDENAN informa a data da realização de PREGÃO para medicamentos ao DOUTOR TOMAZ: 14 de maio às 13h30min. 

COMENTÁRIO:

6284054872 25/04/2013 16:47:18 25/04/2013 16:50:35

        0 00:03:17 6233801305 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: "LUZIANA" DE ARAGUAPAZ  informa o saldo emergencial (a ser inserido em 31/03) da merenda/dispensa de R$ 9.000,00 e 
necessita emitir uma nota de R$ 7.000,00. TOMAZ esclarece que o contrato foi encerrado em extinto 31/03 e que a 
ordem/solicitação do fornecimento tem que estar dentro do período de vigência do contrato. LU deverá constar na nota uma 
observação que refere-se a mercadoria entregues no mês de março. LU pergunta também se a "TP" da "UBS" tem que ser 
publicado na DIÁRIO DA UNIÃO. TOMAZ responde que sim, pois é recurso da UNIÃO. LU pede ao TOMAZ que verif ique... 

COMENTÁRIO:

6284054872 25/04/2013 17:09:23 25/04/2013 17:11:09

        0 00:01:46 6284293577 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta ao MILTON se este esteve com o ROMÁRIO hoje. MILTON responde que sim. TOMAZ esclarece que estava 
segurando uma publicação de CORUMBAPÍBA para não chocar data com MOZARLÂNDIA, mas o PREFEITO de CORUMBAÍBA 
determinou a publicação para realizar no dia 14... Nesse caso, TOMAZ orienta a MILTON a ligar para ROMÁRIO e pedir que ele 
jogue a publicação para a próxima semana, já que MILTON deverá estar em MOZARLÂNDIA no dia 14, às 13h. MILTON fala que 
depois pega com TOMAZ (a publicação de MOZARLÂNDIA?!) e o pergunta se ele (TOMAZ) estará lá amanhã (ESCRITÓRIO?!). 
TOMAZ responde que sim, a tarde. MILTON informa que passará um e-mail avisando para a LUCIENE.

COMENTÁRIO:

6284054872 25/04/2013 17:13:10 25/04/2013 17:14:15

        0 00:01:05 6281030504 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta a HNI a que horas que sairão... TOMAZ propõe às 6h da porta do escritório... HNI salienta que combinou com 
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um vereador para irem no gabinete do Prefeito. TOMAZ comenta que isso ajuda muito...

COMENTÁRIO:

6284054872 25/04/2013 17:22:46 25/04/2013 17:24:55

        0 00:02:09 6230954785 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI avisa ao TOMAZ que tentou falar com o BRUNO e não conseguiu e por isso conversou com a TEREZA pedindo ajuda. 
TEREZA disse que consegue publicar no DIÁRIO OFICAL amanhã. No do ESTADO, TEREZA tem uma data retroativa do dia 24 
(ontem). No Jornal local, TEREZA pode publicar amanhã. Contudo, MNI informa que o prazo daria 15 dias. TOMAZ orienta que 
deve ser publicado do 16º dia pra frente. TOMAZ determina que coloque no 16º dia e manda publicar. Em decorrência do 
aniversário da cidade, a data ficou para depois do 16º dia. MNI tenta tirar dúvidas sobre verbas, contudo a ligação é 
interrompida...   

COMENTÁRIO:

6284054872 25/04/2013 17:25:43 25/04/2013 17:27:05

        0 00:01:22 6281595936 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ orienta a MNI a ligar para a LU avisando-a que não conseguiu falar com o BRUNO e que não sabe se este publicou... 
TOMAZ deixa claro: sempre no 16º dia para  frente. MNI pergunta sobre o perder verba. TOMAZ pede que MNI veja com a LU. 
TOMAZ solicita que a MNI deixe a LU ciente de que, para evitar problemas, o documento foi repassado para outra pessoa 
publicar, pois não se consegue falar com o BRUNO.

COMENTÁRIO:

6284054872 25/04/2013 17:45:09 25/04/2013 17:46:28

        0 00:01:19 6499299116 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ informa ao GUDE que marcou com o MÁRCIO BERNARDES para hoje às 19h no escritório para resolver logo a questão 
dos micro-ônibus. GUDE pergunta pela questão da patrola e TOMAZ esclarece que tem de soltar outro (EDITAL?!). GUDE pede 
que seja acelerado, pois os vereadores estão obrando.  TOMAZ responde que deu um pau no medicamento e que deverá 
refazer tudo, mas que ligará para o "MARCEL" ajeitando o aviso de publicação. GUDE combina de se encontrar com TOMAZ 
amanhã. 

COMENTÁRIO:

6284054872 25/04/2013 17:52:19 25/04/2013 17:56:52

        0 00:04:33 6286224066 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: NETO conta para TOMAZ que prenderam o JOSÉ RENATO da IRRIGA por rolos em PREFEITURAS, conforme avisou ANDRÉ. A 
notícia estaria no G1. TOMAZ fica perplexo. Conversam que JOSÉ RENATO estava visado, estava muito na cara. TOMAZ 
pergunta se JOSÉ RENATO é vagabundo e assevera que é por fazer sacanagem é que cai e que se o cara honra os negócios 
dele, não tinha tanto inimigo. NETO responde "que que isso". NETO salienta que JOSÉ RENATO não entrega uma obra, aquela 
praça não entregou até hoje... NETO pergunta sobre o negócio da comunicação. TOMAZ responde que a sua parte está, faltando 
chegar as requisições. TOMAZ aguarda o sinal verde para publicar o EDITAL...   

COMENTÁRIO:

6284054872 25/04/2013 17:57:19 25/04/2013 17:58:30

        0 00:01:11 6284044147 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ, que está passando no meio de HIDROLÂNDIA, para chegar me Goiânia conversa com HNI da JUCEG. HNI chama TOMAZ 
para conversar. TOMAZ combina de ir ao encontro de HNI, onde este estiver, para conversarem. HNI deverá estar atendendo lá 
no VAPT VUPT empresarial... 

COMENTÁRIO:

6284054872 25/04/2013 18:09:21 25/04/2013 18:11:15

        0 00:01:54 6281595936 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ informa à MARIANA que atrasará na sua chegada à Goiânia, por isso MARIANA não precisa esperá-lo. MARIANA 
esclarece que resolveu o caso de ARAGUAPAZ com a LU. TOMAZ sairá no dia seguinte, com o CELSO, para QUIRINÓPOLIS, às 
6h e só volta após às 15h, oportunidade em que atenderá o menino da PROJURÍDICO... TOMAZ pede toda a programação de 
LICITAÇÕES agendadas, pendências e relatórios de pagamento. 

COMENTÁRIO:

6284054872 25/04/2013 18:35:29 25/04/2013 18:40:30

        0 00:05:01 6184018308 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FRANCK avisa ao TOMAZ que só consegue pagar TOMAZ na próxima semana (R$ 8.000,00), em decorrência de f luxo de caixa. 
TOMAZ conta que o pessoal de MUNTUM agora está nas mãos deles, a coisa inverteu... MUNTUM está atrás de TOMAZ e 
FRANCK e que agora eles podem negociar melhor. FRANCK não poderá ir a NOVA MUNTUM (MT) e TOMAZ se prontif ica a ir, 
pois o pessoal pode f icar irritado... FRANCK e TOMAZ conversam sobre a locomoção de deste último para chegar em MUNTUM... 
Ficam de conversar com no sábado, às 11h, no escritório de TOMAZ, sobre o assunto de SINOP inclusive.
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COMENTÁRIO:

6284054872 25/04/2013 18:44:06 25/04/2013 18:51:39

        0 00:07:33 3491666533 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ comenta com EDUARDO sobre sua agenda apertada e salienta que amanhã é o primeiro encontro com o PREFEITO DE 
QUIRINÓPOLIS. TOMAZ salienta que derrubou quatro de sete da comissão de licitação de ARAGUARI e que referida cidade lhe 
dando uma demanda da pesada. TOMAZ conta que está recebendo um grande apoio de um subprocurador do município. TOMAZ 
entrou para dentro de ARAGUARI na semana passada. NETO de TRINDADE está dando suporte para TOMAZ em ARAGUARI. 
TOMAZ relata várias irregularidades em processos licitatórios em ARAGUARI...

COMENTÁRIO:

6284054872 25/04/2013 18:52:02 25/04/2013 19:03:34

        0 00:11:32 3432128394 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ continua a conversar com EDUARDO, no início assuntos de aniversários e convivências familiares... TOMAZ salienta 
que está criando um nome bom no mercado. LICITAÇÃO é só com TOMAZ. EDUARDO orienta a TOMAZ não faltar com a mulher e 
f ilhos... TOMAZ fará PREGÃO de MEDICAMENTOS na segunda-feira e terça-feira em CARMO DO RIO VERDE. Na quarta estará 
perto de SINOP (MT)... Falam de pescaria, filhos de TOMAZ, caos na licitação de UBERLÂNDIA... EUDARDO fala da possibilidade 
de TOMAZ entrar no processo de LICITAÇÃO de UBERLÂNDIA...

COMENTÁRIO:

6284054872 26/04/2013 10:11:49 26/04/2013 10:13:25

        0 00:01:36 6284533000 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz a TOMAZ que "o menino" está com o material pronto, a lista que ele havia pedido. 
HNI pede para TOMAZ repassar por mensagem (de texto) os números de agência e conta do Itaú, pois fará depósito. 

COMENTÁRIO:

6284054872 26/04/2013 11:45:24 26/04/2013 11:46:35

        0 00:01:11 6492943419 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ convida DANIEL para almoçar, pois está chegando em SANTA HELENA. DANIEL aceita o convite para o "RESTAURANTE 
PORQUINHO"...

COMENTÁRIO:

6284054872 26/04/2013 15:46:19 26/04/2013 15:48:30

        0 00:02:11 6499299174 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ fala a MARCELO que o "GURGE" fala pelo menos 3 vezes ao dia para ele esse negócio da patrola, que é melhor publicar 
novamente, que vai fazer o cancelamento, vai enviar para MARCELO, que este pode publicar, que a única alteração do edital é, 
onde estiver 14 toneladas vai passar a ser 17. MARCELO pergunta se TOMAZ pegou a cotação dos pneus. TOMAZ diz que está 
com ele, que vai passar para MARCELO. TOMAZ fala para MARCELO publicar e lhe enviar por e-mail a data para ele se 
programar. TOMAZ pergunta se segunda vai fazer do medicamento. MARCELO fala que na segunda não vai dar, que vai ser na 
terça. TOMAZ fala que f icou ruim, pois na quarta é feriado. MARCELO comenta que remarcou para terça, pois o LEONEL não 
estará lá na segunda.

COMENTÁRIO:

6284054872 26/04/2013 16:16:34 26/04/2013 16:20:14

        0 00:03:40 6484387540 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARILDA pergunta ao TOMAZ sobre a FERNANDA e o comentário da MARIANA de que não deu certo. MARILDA pergunta se 
tem algum problema com ela (FERNANDA). TOMAZ começa a explicar que ela saiu de uma sociedade em Brasília. MARILDA 
salienta sobre a necessidade de fazer aquela política de investimento. CLAITON fez aquele parcelamento... MARILDA pensou na 
FERNANDA, mas ela não vem... a certidão está vencendo. MARILDA pede informações sobre AQUILES com TOMAZ e este o 
recomenda. 

COMENTÁRIO:

6284054872 26/04/2013 20:26:18 26/04/2013 20:41:05

        0 00:14:47 3432116493 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ALFREDO conversa com TOMAZ sobre aquisição de ambulâncias e RX digital. ALFREDO diz que pegou as especif icações das 
ambulâncias, mas que do RX ainda não pegou. TOMAZ comenta que tem RX de 400 mil no mercado. ALFREDO fica de pegar 
especif icação do RX com amigo. ALFREDO diz que quer fazer uma consulta técnica com TOMAZ e comenta do caso de uma 
prefeitura que está investigando um processo licitatório da gestão passada que possivelmente teve manipulação das estimativas 
de preço pela empresa vencedora. Diz que um advogado falou que agora tem que encaminhar para a Polícia Federal. TOMAZ 
fala que isso pode configurar o crime de fraude à licitação, que também pode gerar punição administrativa, a exemplo de 
advertência, multa, suspensão por dois anos e declaração de inidoneidade por até 5 anos, que estas suspensões impedem que 
a empresa contrate com órgão público em qualquer lugar do Brasil, que se outra prefeitura tiver contrato com a mesma empresa, 
esta pode rescindir unilateralmente. TOMAZ fala sobre as consequências e da dif iculdade de provar o crime. Fala sobre os 
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procedimentos a serem adotados. TOMAZ fala para ALFREDO fotocopiar o processo para ele analisar direitinho. 

COMENTÁRIO:

6284054872 26/04/2013 20:54:45 26/04/2013 21:00:24

        0 00:05:39 3432116493 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ALFREDO continua fazendo consulta técnica com TOMAZ e pergunta se a administração pode investigar processos licitatórios 
da gestão passada. TOMAZ explica que pode fazer o retrospecto para ver a evolução do processo e cita o cancelamento que 
f izeram em Araguari neste sentido. Que se tiver diferença grande nos preços a administração pode verificar os processos 
anteriores. TOMAZ comenta que ontem em Goiânia foram presos 6 empresários por fraude em licitação em 40 municípios, que o 
ramo deles é material elétrico, que a polícia está investigando 2011, 2012 todinho e deflagrou a prisão deles agora em 2013, que 
estão investigando desde 2000. TOMAZ ressalta que prescrição pode ser tese de advogado. ALFREDO conta que nas 3 
Tomadas de Preço sempre foram as mesmas empresas, que o contrato é no valor de R$ 10.000,00 por mês, que o contrato, se 
não se engana, é 105 mil por ano. TOMAZ fala que isso é coisa pequena, que eles não vão colocar muita energia, que é só fase 
uma tese boa. ALFREDO pergunta se a Polícia Federal vai investigar uma coisa de R$ 10.000,00. TOMAZ explica que se a 
prefeitura mandar para a polícia, esta é obrigada a investigar, para concluir que não há crime, não há prova. ALFREDO diz que 
neste caso não dá nem para falar que teve propina para alguém. Ficam de conversar semana que vem.

COMENTÁRIO:

6284054872 26/04/2013 22:13:52 26/04/2013 22:15:28

        0 00:01:36 6281400407 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ marca de se encontrar no dia seguinte com VIVALDO a f im de conversarem e juntos almoçarem...

COMENTÁRIO:

6284054872 27/04/2013 11:05:50 27/04/2013 11:07:23

        0 00:01:33 6281400407 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VIVALDO liga para TOMAZ e marca almoço, às 12h00, com o advogado na churrascaria LANCASTER GRILL, localizada perto do 
escritório deste último.

COMENTÁRIO:

6284054872 27/04/2013 13:11:48 27/04/2013 13:13:15

        0 00:01:27 6296867327 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta ao EUSÉBIO se este está em GOIANÉSIA. EUSÉBIO responde que está em GOIÂNIA com a família. TOMAZ 
informa que está com uma situação urgente e necessita de EUSÉBIO e do CHEFE para segunda-feira. A situação é em 
ARAGUARI. EUSÉBIO pede que TOMAZ passe no escritório bem cedo (7h), pois O CHEFE foi para a fazenda. Contudo TOMAZ 
assevera que o pessoal está com ele nesse momento e f icará até segunda só aguardando uma posição. TOMAZ quer colocar 
todo de frente. EUSÉBIO f ica de ligar para O CHEFE e retornar a ligação.

COMENTÁRIO:

6284054872 27/04/2013 13:20:09 27/04/2013 13:22:59

        0 00:02:50 6299764848 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: COLOMBO comenta com o TOMAZ que já contatou com o OSMAR - o empreiteiro - e é este que irá fazer a obra. OSMAR já está 
trabalhando com o SAULO, nome repassado pelo FRANCK. OSMAR está fazendo um piso provisório enquanto TOMAZ conclui o 
fechamento do contrato. TOMAZ entende ser uma boa notícia. COLOMBO disse que o TOMAZ não necessita nem conversar com 
o OSMAR. O AILTON irá levar a documentação e pegará a assinatura de OSMAR, não precisando sequer de TOMAZ ir lá (NOVA 
MUNTUM). Necessita de um distrato do OSMAR para assinar  outro contrato. AILTON irá buscar uns maquinários, levar uns 
papéis que TOMAZ pediu e, na oportunidade, leva o contrato a ser assinado.

COMENTÁRIO:

6284054872 27/04/2013 15:48:21 27/04/2013 15:50:10

        0 00:01:49 6492796421 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LEANDRO pergunta a TOMAZ se ao enviar os editais que faltaram para o TCM tem que anexar as minutas previstas no edital, 
que era o doutor que fazia, que vai enrolar esperar as minutas voltarem. TOMAZ fala para LEANDRO fazer um teste de mandar 
sem, que é melhor mandar alguma coisa, do que não mandar nada, pois eles não vão olhar edital por edital para ver se tem 
minuta, que eles vão ver que a licitação que foi publicada consta do site.

COMENTÁRIO:

6284054872 27/04/2013 19:59:48 27/04/2013 20:02:22

        0 00:02:34 6286022015 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: NÉLIO liga para TOMAZ e comentam sobre curso que este fez. Falam sobre pescaria. Combinam de almoçar na chácara. TOMAZ 
diz que talvez amanhã tenha boa notícia, que hoje vai jantar com o pessoal de Araguari. NÉLIO salienta que a empresa é deles. 
NÉLIO diz que sabe que o MÁRCIO f ica ligando para TOMAZ, que é para este esquecer esse homem, que é o MÁRCIO 
BERNARDES, que ele é bandido. TOMAZ diz que ele está em cima. NÉLIO fala que pessoalmente vai dizer quem é ele. 
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COMENTÁRIO:

6284054872 28/04/2013 09:20:23 28/04/2013 09:22:47

        0 00:02:24 6286224147 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz que VIVALDO lhe ofereceu venda de sua casa no (Residencial) Madri. HNI questiona a TOMAZ qual o valor de sua 
casa. TOMAZ diz que "uns 700/800". HNI fala que VIVALDO entrega a dele por "um trezentos e cinquenta" , diz para TOMAZ 
parar de andar de SW4 de R$ 150.000,00 que "chega mais perto". HNI questiona como está Minaçu, porque terá licitação lá 
amanhã e tem alguns amigos que participarão deste processo. TOMAZ diz que não "mexeu", não foi, não sabe de nada,. TOMAZ 
diz que o VIVALDO está com o Procurador de Araguari, o MARCEL. 

COMENTÁRIO:

6284054872 28/04/2013 09:51:52 28/04/2013 09:53:01

        0 00:01:09 6284293577 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CHAMADA DUPLICADA

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ conversa com MILTON sobre o pregão de Carmo, dia 29, às 09 horas e diz que estará lá

COMENTÁRIO:

6284054872 29/04/2013 08:30:39 29/04/2013 08:32:54

        0 00:02:15 6296867327 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI fala a TOMAZ que está lá. TOMAZ diz que está em um pregão de medicamentos em Carmo do Rio Verde, que precisa 
conversar com urgência com HNI e HNI2, que aquela situação é para ontem, que o pessoal estava lá (Goiânia), que eles vieram 
no f im de semana, que o pessoal está lá, mas TOMAZ tem que conversar com eles antes. HNI diz que a hora que TOMAZ 
desocupar ele avisa. TOMAZ diz que não sabe o horário que vai sair de Carmo do Rio Verde, que vai depender do pregão e 
pergunta se HNI não pode ir em Carmo do Rio Verde. HNI f ica de ver, que vai tentar jogar a reunião em Trindade para mais tarde. 
HNI f ica de retornar a ligação.

COMENTÁRIO:

6284054872 29/04/2013 08:59:16 29/04/2013 09:00:44

        0 00:01:28 6281400407 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI fala a TOMAZ que está entrando em Goiânia agora, que está chegando daquele lugar que ele havia comentado, que só 
conseguiu encontrar com o cara dez e meia da noite. HNI pergunta se o VALMIR deu notícia. TOMAZ diz que sim, que ele ligou e 
f icou de marcar no f inal da tarde. HNI salienta que qualquer horário que ele marcar está à disposição. TOMAZ fica de retornar e 
comenta que já está em Carmo.

COMENTÁRIO:

6284054872 29/04/2013 09:04:49 29/04/2013 09:09:02

        0 00:04:13 6292427990 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ARGEMIRO DE CORUMBAÍBA tira dúvidas sobre repasse do Ministério do Turismo de 2011 - início das obras até f inal de junho. A 
CAIXA autorizou recentemente a licitação da obra - objeto: pavimentação e drenagem fluvial. ARGEMIRO tem preocupações 
sobre o prazo - análise dos papéis pela CAIXA e autorização para início das obras. PERGUNTA: Pode-se fazer dois 
procedimentos distintos: uma para a drenagem e outro para pavimentação. TOMAZ indaga: "não vai dar fracionamento não?!" 
ARGEMIRO salienta que uma funcionária da CAIXA disse que não haveria nenhum problema (GIZELE), por serem objetos 
distintos. ARGEMIRO assevera se for procedimentos licitatórios distintos se cai numa modalidade de prazo menor para se chegar 
ao f inal de junho com o tudo em ordem. O valor total da obra: R$ 170.000,00 a R$ 180.000,00 (TOMADA DE PREÇO). TOMAZ 
entende a fazer uma TOMADA DE PREÇO, valor integral.

COMENTÁRIO:

6284054872 29/04/2013 09:48:37 29/04/2013 09:49:39

        0 00:01:02 6281400407 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI solicita a TOMAZ que olhe sobre eventual mudança de data (de amanhã para outro dia) de uma licitação grande de material 
de construção no valor de R$ 300.000,00. HNI quer comprar o edital, caso tenha havido a mudança de data. HNI já tinha 
conversado com o NETO sobre o assunto. TOMAZ fica de verificar...

COMENTÁRIO:

6284054872 29/04/2013 10:08:39 29/04/2013 10:10:17

        0 00:01:38 6286224066 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta pelo paradeiro de NETO, que está indo em, APARECIDA para resolver uma pendência. TOMAZ esclarece que 
NETO tem que descer, pois tem um pregão de material de construção de R$ 300.000,00. NETO esclarece que o pregão foi 
cancelado, foi adiado em razão do sistema... TOMAZ despede dizendo que está num pregão e que depois eles voltam a se falar...

COMENTÁRIO:

6284054872 29/04/2013 10:10:38 29/04/2013 10:11:51

        0 00:01:13 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CHAMADA DUPLICADA
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TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta ao TOMAZ se em MANDADO DE SEGURANÇA necessita de contrato, pois ele vendeu para GOIANIRA. 

TOMAZ esclarece que é emergencial e que não precisa, pode comprar de qualquer um. 

COMENTÁRIO:

6284054872 29/04/2013 10:17:25 29/04/2013 10:18:49

        0 00:01:24 6296867327 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EUSÉBIO pergunta ao TOMAZ se este quer que ele vá até lá. TOMAZ responde que sim, pois está acompanhando um pregão de 
medicamentos que durará dois dias e  que o assunto não pode esperar referido prazo. EUSÉBIO tira dúvidas sobre a estrada e 
se propõe ir até lá. TOMAZ, que  tudo indica, está em ARUANA/CARMO... 

COMENTÁRIO:

6284054872 29/04/2013 11:05:15 29/04/2013 11:07:11

        0 00:01:56 6285613428 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (ADVOGADO?!) disse a TOMAZ que foi fazer a defesa prévia do cidadão e que o promotor achou bem sucinto, expõe o que 
o apareceu na sua peça. TOMAZ esclarece que mandou-lhe duas defesas preliminares... HNI disse que não tinha nada o que 
questionar. TOMAZ esclarece que então não tem problemas. HNI pediu a revogação da prisão preventiva...

COMENTÁRIO:

6284054872 29/04/2013 11:09:25 29/04/2013 11:14:18

        0 00:04:53 6230914566 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARIANA conversa com TOMAZ sobre retif icação de planilhas de material de expediente. Ausência de quantidade e unidades 
em item. Caso as empresas tenham pegado  o EDITAL e haja alteração, as empresas deverão ser informadas, cuja abertura se 
dará em 06/05. TOMAZ esclarece que não compensa realizar a retificação, pois sairia só depois do feriado, pede que deixe em 
branco mesmo (FRUSTRADO). Em relação ao termo MINUTA DE EDITAL. TOMAZ salienta que está errado, mas não tem 
problemas. MARIANA pede o telefone celular daquele contato com ISRAELÂNDIA. TOMAZ repassa o telefone do EDILSON 
SECRETÁRIO: 64  9236-7502. TOMAZ salientam que o EDILSON é seu amigo e pede à MARIANA que explique a ele o que está 
acontecendo...

COMENTÁRIO:

6284054872 29/04/2013 11:27:01 29/04/2013 11:28:29

        0 00:01:28 6285613428 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta a HNI (brincando) o que se faz com o MILTON da J. MÉDICA, que fica intrometendo nos assuntos do pregoeiro. 
HNI indaga se no pedido da revogação de prisão coloca-se "em apenso" e se é uma interlocutória. TOMAZ responde que sim, 
pois segue em apartado... 

COMENTÁRIO:

6284054872 29/04/2013 11:50:31 29/04/2013 11:52:03

        0 00:01:32 6299776194 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta ao TOMAZ sobre o andamento dos IPTUs atrasados. TOMAZ responde que está rodando, está acontecendo... 
EDEMAR entrou em contato com o LUCAS para que fosse feito o trabalho, no cartório inclusive. TOMAZ pede a HNI um tempo 
para contatar com EDEMAR para ver como f icou com o LUCAS... HNI quer noticiar na rua a cobrança...

COMENTÁRIO:

6284054872 29/04/2013 11:53:34 29/04/2013 11:55:35

        0 00:02:01 6296887920 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ conversa com LUCAS sobre a situação de VIANÓPOLIS em relação à cobrança da dívida ativa. TOMAZ pede um e-mail 
detalhado das providências adotadas, do valor da dívida ativa... TOMAZ esclarece que o prefeito lhe cobrou o andamento, até 
em relação à publicidade.

COMENTÁRIO:

6284054872 29/04/2013 12:44:25 29/04/2013 12:54:00

        0 00:09:35 6481642300 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ conversa com o EDMUNDO (FISCAL DE TRIBUTOS). TOMAZ avisa que a PATRÍCIA ligou sobre uma eventual denúncia 
em desfavor dele (EDEMUNDO) sobre "remoderação deste no PERISPRES". PATRÍCIA teria pedido para TOMAZ olhar isso, pois 
não estaria bem a par do assunto. TOMAZ salienta sobre duas possíveis remunerações de EDMUNDO. TOMAZ pergunta ao 
EDMUNDO sobre o que ele deve repassar ou explicar para PATRÍCIA. EDMUNDO responde que tem que ser um funcionário de 
carreira, quando este assume a diretoria (FUNDO DE PREVIDÊNCIA), o salário e acrescido de uma gratif icação de !00%, como no 
tempo da CIDA. EDMUNDO entende que a "denúncia" deve ser da "CIDA". EDMUNDO deixa clara que tem a lei específica e que 
pode, inclusive, ler para TOMAZ. TOMAZ pede que a lei seja encaminhado a ele por e-mail. TOMAZ se propõe s responder à 
PATRÍCIA com fundamento legal. EDMUNDO conta para EDMUNDO que a DIANA saiu no enxugamento que aconteceu. TOMAZ 
orienta ao EDMUNDO a pegar o seu e-mail com a ROSE, o seu OSWALDO. EDMUNDO aproveita e fala que teve a reunião com o 
CONSELHO GESTOR e as contas foram repassadas, a f im de que tomem as providências pertinentes: comunicação ao prefeito... 
TOMAZ orienta sobre os procedimentos a serem adotados para resguardar seu trabalho... EDMUNDO fala que o salário é 
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realmente dois: salário + gratif icação de 100% para o Diretor, pagos pelo FUNDO DE PREVIDÊNCIA. EDMUNDO só está praticando 
o que era praticado antes dele. 

COMENTÁRIO:

6284054872 29/04/2013 12:57:37 29/04/2013 12:58:08

        0 00:00:31 6296875082 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EUSÉBIO avisa ao TOMAZ que está chegando em  HEITORAÍ. TOMAZ está esperando EUSÉBIO... 

COMENTÁRIO:

6284054872 29/04/2013 13:17:19 29/04/2013 13:21:44

        0 00:04:25 6281595936 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ (no PREGÃO em CARMO) pergunta à MARIANA se esta ligou pra ele (TOMAZ) e informa que tem uma ligação de 
ISRAELÂNDIA. TOMAZ pergunta se a MARIANA conseguiu falar com EDILSON.  MARIANA confirma e diz que o PREFEITO vai 
estar lá (onde MARIANA está) às nove da manhã e que "ele" - EDILSON - pediu para providenciar os documentos para entregar 
para "ele" - PREFEITO - e que o EDILSON forneceu o telefone do PREFEITO.
TOMAZ pergunta se a MARIANA pegou o telefone do PREFEITO, pois ele - TOMAZ - não tem. MARIANA confirma que o EDILSON 
passou. TOMAZ sugere deixar o contrato pronto e pergunta como está isso. TOMAZ fala em deixar o contrato assinado e que 
"ele" - PREFEITO - já leva assinado. MARIANA diz que perguntou pra "ele" - EDILSON - mas este não quis passar nada por 
telefone e não sabe se é para fazer o processo ou só os documentos. TOMAZ diz que é para MARIANA fazer só os 
documentos. MARIANA pergunta se é das "três" - EMPRESAS? - TOMAZ confirma que é das "três" e pergunta se MARIANA está 
com a documentação. MARIANA confirma. TOMAZ orienta que MARIANA passe a documentação para o PREFEITO que ele leva. 
TOMAZ fala em atender a PATRÍCIA e pergunta com está a notificação.  MARIANA diz que "ele" está inserindo no sistema e que 
o LUCAS vai ligar hoje a tarde lá (?) para falar porque já tinha certidão e que amanhã de manhã o pessoal do CERASA vai ao 
escritório da MARIANA para ver como faz os convênios. TOMAZ pergunta se já foram gerados os arquivos das notificações. 
MARIANA pergunta se das PREFEITURAS.  TOMAZ confirma. MARIANA diz que já passou para RODRIGO inserir no sistema, mas 
não sabe se o GLEIDINHO imprimiu. TOMAZ pergunta se gerou os arquivos da notif icação, pois é isto que quer saber e se os 
arquivos estão disponíveis para imprimir. MARIANA diz que primeiro tem que dar "ok" de inserir no sistema para não dar erro. 
MARIANA completa dizendo que pode acontecer de desconfigura.
TOMAZ diz que é isso que quer saber, pois a PATRÍCIA está ligando para o TOMAZ insistentemente e cobra da MARIANA para 
ter essa resposta. TOMAZ diz que a PATRÍCIA ligou as dez horas da noite. MARIANA fala que a PATRÍCIA tem que entender que 
o PRODATA é um sistema ruim e que pode desconfigurar depois de inserido. MARIANA diz que para receber a notif icação a 
PRODATA demorou uma semana. TOMAZ pede para olhar essa informação hoje e que depois ele - TOMAZ - fala com a 
PATRÍCIA. MARIANA diz que está fazendo os termos da "CBA?" de VIANÓPOLIS e PIRES (Pires do Rio?) e que começa a 
desenvolver hoje junto com o LUCAS. MARIANA diz que depois de imprimir as notif icações tem que imprimir as "CBA's" também, 
mas que depende "deles" - PRODATA - e pergunta se o TOMAZ quer que ela - MARIANA - ligue pra "ela" - PATRÍCIA -. TOMAZ 
diz que ele mesmo vai ligar e vai dar essa satisfação.  MARIANA diz que sabendo como está liga para o TOMAZ. Este diz que 
pode manda por e-mail, pois está o tempo todo ligado. MARIANA pergunta se o TOMAZ está em CARMO (Carmo do Rio Verde). 
TOMAZ confirma e diz que está tendo um PREGÃO DE MEDICAMENTO que está acontecendo. MARIANA pergunta se o TOMAZ 
conversou com a CELSA. TOMAZ diz que não, mas falou com o PREFEITO, mas depois do pregão fala com a CELSA. MARIANA 
diz que a CELSA não passou nenhuma data. TOMAZ diz que a CELSA não está passando nada, mas vai resolver isso hoje.

COMENTÁRIO:

6284054872 29/04/2013 13:21:54 29/04/2013 13:23:44

        0 00:01:50 6499255968 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ, que está em CARMO DO RIO VERDE, conversa com a PATRÍCIA e explica a esta sobre o salário do EDIMUNDO. 
PATRÍCIA quer saber se EDIMUNDO está ganhando a produtividade do cargo de f iscal (98% do cargo de produtividade). TOMAZ 
irá conversar novamente com o EDIMUNDO, mas deixa claro que ele f icou chateado com o assunto... 

COMENTÁRIO:

6284054872 29/04/2013 13:23:55 29/04/2013 13:29:51

        0 00:05:56 6499255968 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ volta a conversar com a PATRÍCIA e indaga se esta autorizou a inscrição dos inadimplentes no SERASA. Conversam 
sobre a impressão das certidões. PATRÍCIA pergunta sobre a questão do JOÃO de IPAMERI, se ela deve pagar para o CÁSSIO 
ou para o JOÃO. TOMAZ esclarece que temos que acertar aquela dívida que está com o CÁSSIO e o resto será repassado para 
o JOÃO. PATRÍCIA afirma que tem um problema sério com o CÁSSIO, que seria o responsável por pagar os funcionário. 
PATRÍCIA disse que não descontou os dez dias do contrato. mês de março, e que CÁSSIO não pagou e que os funcionários 
disseram vão parar se não receberem até amanhã. PATRÍCIA salienta que os caminhões são velhos e que não acertará com ele, 
caso ele não vá lá arrumar... TOMAZ orienta a notificar o CÁSSIO. PATRÍCIA quer que o JOÃO arrume dois caminhões em 
Goiânia e assuma a responsabilidade pelo serviço no lugar do CÁSSIO. PATRÍCIA autoriza o LUCAS ir para lá em relação ao 
procedimento da DÍVIDA ATIVA. 

COMENTÁRIO:

6284054872 29/04/2013 13:34:31 29/04/2013 13:37:12

        0 00:02:41 6299776194 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ expõe para "SISSI" que a dívida de VIANÓPOLIS é R$ 1.333.000,00 (toda a dívida) e que o recebimento extrajudicial 
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devem receber uns 20% e na execução mais uns 40% ou 50% este ano. TOMAZ já mandou a notif icação pelo sistema... TOMAZ 
pergunta se "SISSI" tem interesse da inclusão dos inadimplentes no SERASA e que, com esta medida, se consegue receber, 
extrajudicialmente, uns 50%... "SISSI" concorda. TOMAZ, para isso, necessita dos CPFs dos inadimplentes e pede autorização 
para que as informações seja colhidas junto ao CARTÓRTIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, pagando uma taxa de uns R$ 5,00 por 
consulta. "SISSI" autoriza... 

COMENTÁRIO:

6284054872 29/04/2013 13:40:48 29/04/2013 13:41:12

        0 00:00:24 6296867327 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EUSÉBIO informa que já chegou (HEITORAÍ) e TOMAZ assevera que está na PREFEITURA e pede que EUSÉBIO entre. Qualquer 
coisa é só mencionar o nome deTOMAZ.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 29/04/2013 13:49:19 29/04/2013 13:53:01

        0 00:03:42 6233801305 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: KÊNIA DA PREFEITURA DE ARAGUAPAZ repassa a ligação para a LU para que esta fale com o TOMAZ. LU tira dúvidas sobre 
emissão de notas f iscais - gênero alimentícios - por kilos, já que o edital fala em unidades e vendedor só vende por kilos. TOMAZ 
orienta a manter por unidade no EDITAL e depois transforma-se em kilos. LU indaga também sobre a errata sobre o material de 
expediente, pois os diários de classe não podem ficar de fora. TOMAZ concorda a entregar uma errata com cada edital e 
posiciona que no dia da licitação, a errata também será colocada. 

COMENTÁRIO:

6284054872 29/04/2013 15:11:09 29/04/2013 15:12:59

        0 00:01:50 6286224066 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta TOMAZ sobre a publicação do edital da comunicação. TOMAZ responde que já pediu a SAMANTHA para fazer a 
publicação, pois na quinta ele leva o edital de concorrência (prazo trinta dias)... 

COMENTÁRIO:

6284054872 29/04/2013 15:25:24 29/04/2013 15:28:46

        0 00:03:22 6184028463 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JESUS de TEREZINA DE GOIÁS conversa com TOMAZ sobre regularização fundiária... JESUS repassa a ligação para o 
PREFEITO (que está em BRASÍLIA) e este pede para marcar um horário para conversarem. TOMAZ está em CARMO DO RIO 
VERDE acompanhando uma licitações. O PREFEITO combina de procurar TOMAZ em GOIÂNIA. 

COMENTÁRIO:

6284054872 29/04/2013 15:41:14 29/04/2013 15:52:45

        0 00:11:31 6434617934 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ conversa com a "CALMA" e esta repassa a ligação para o EDIMUNDO e este informa que encaminhou as explicações 
legais devidas sobre o seu recebimento salarial. EDIMUNDO explica que mesmo que esteja em desvio de função tem direito à 
produtividade. EDIMUNDO cita o caso do LUÍS MAURO que tem produtividade. TOMAZ pergunta: "Mesmo estando ocupando outro 
cargo, você tem direito a produtividade, salário mais produtividade?". EDIMUNDO responde que sim e faz as ponderações 
legais... EDIMUNDO esclarece que o salário base do f iscal de tributos é o salário mais a produtividade, pois esta foi incorporada. 
EDIMUNDO está exercendo um direito legítimo do voto e o FUNDO tem dotação própria, é uma AUTARQUIA. EDIMUNDO esclarece 
que está trabalhando dentro da dotação orçamentário, diferente da gestão anterior. TOMAZ pergunta pelo seu pagamento. 
EDIMUNDO responde que o PEDRINHO disse que vai repassar o dinheiro. EDIMUNDO assevera que não estão repassando o 
dinheiro. EDIMUNDO não tem dinheiro sequer para pagar o salário dos funcionários. EDMUNDO fala de uma apropriação indébita 
do FUNDO em relação a recursos da PREFEITURA. EDIMUNDO deixa claro que a produtividade foi incorporada para f ins de 
aposentadoria, inclusive. TOMAZ assevera que o defenderá com unhas e dentes. TOMAZ comenta que mandaram muita gente 
boa embora. EDIMUNDO declara que participou de todo o processo de construção da campanha da atual gestão (aliança 
partidária, f iliações...)...  TOMAZ fará a defesa necessária junto á PATRÍCIA em relação ao salário de EDIMUNDO. 

COMENTÁRIO:

6284054872 29/04/2013 15:52:55 29/04/2013 15:57:23

        0 00:04:28 6299764848 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: COLOMBO  avisa para o TOMAZ que a ILZA, que trabalha com ele em SINOP, ligou dizendo que não conseguiu tirar as certidões 
e que ninguém lá sabe o que é isso. COLOMBO esclarece que o PROCESSO está com o MINISTÉRIO PÚBLICO e que só voltará 
dentro de uns trinta dias. TOMAZ salienta que não tem condições de viajar na quarta-feira e indaga se o FRANCK acha ruim se o 
MARCO ANDRÉ, marido da ANA PAULA, seja encaminhado em seu lugar. COLOMBO responde que não, que pode fazer. 
COLOMBO pede que TOMAZ entenda com a ILZA. COLOMBO fica de mandar o contrato e os recibos dos empreiteiros e que o 
AILTON deverá pegar a assinatura dele. TOMAZ pede que o contrato de rescisão seja encaminhado para a colheita da 
assinatura. 
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COMENTÁRIO:

6284054872 29/04/2013 15:57:33 29/04/2013 15:58:25

        0 00:00:52 3488684802 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta como está o EDITAL da publicidade. TOMAZ responde que falou com o NETO autorizando o aviso de publicação e 
que o EDITAL será fornecido na quinta-feira, pois são trinta dias.  

COMENTÁRIO:

6284054872 29/04/2013 15:58:35 29/04/2013 15:59:18

        0 00:00:43 3488684402 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ volta a conversar com o HNI sobre a publicação do EDITAL de comunicação, já autorizado, conforme conversando com 
o NETO. HNI está aguardando para falar com o "BORELI"... TOMAZ fala que estará lá na quinta-feira...

COMENTÁRIO:

6284054872 29/04/2013 15:59:35 29/04/2013 16:02:25

        0 00:02:50 6281350900 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ fala com o MARCO ANDRÉ no sentido desse ir em seu lugar em NOVA MUNTUM, conforme conversando com o 
FRANCK. TOMAZ esclarece que o que tem para resolver lá é a maneira de repasse e assinatura dos termos de trazer de volta. 
MARCO ANDRÉ fica de confirmar uma reunião que está marcada, contudo pensa que o cliente não irá mesmo. TOMAZ esclarece 
o pagamento das despesas e pede que MARCO ANDRÉ dê a confirmação a f im de que seja repassada para o FRANCK.

COMENTÁRIO:

6284054872 29/04/2013 16:24:09 29/04/2013 16:24:47

        0 00:00:38 6281595936 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pede à MARIANA que mande a nota de CARMO agora para ele. MARIANA responde que sim...

COMENTÁRIO:

6284054872 29/04/2013 16:53:10 29/04/2013 16:54:08

        0 00:00:58 6281350900 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCO ANDRÉ avisa ao TOMAZ que dará para ele ir em NOVA MUNTUM sim... TOMAZ determinará à LETÍCIA que compre as 
passagens.

COMENTÁRIO:

6284054872 29/04/2013 16:55:14 29/04/2013 16:57:32

        0 00:02:18 6184018308 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ avisa para o FRANCK que mandará o MARCO ANDRÉ em seu lugar no compromisso em NOVA MUNTUM. FRANCK não 
colocou nenhuma objeção com a ida de MARCO ANDRÉ. TOMAZ irá passar um e-mail comunicando ao procurador sobre a ida de 
MARCO ANDRÉ. FRANCK salienta sobre o extrato  do OSMAR. COLOMBO pediu para mandar no meio do AILTON e este pegará 
a assinatura do OSMAR, pois na quinta estaria pronto. FRANCK disse que ele (OSMAR?!) entregará agora para o MARCO 
AUIRÉLIO aquela documentação pedida pelo TOMAZ. 

COMENTÁRIO:

6284054872 29/04/2013 17:04:56 29/04/2013 17:08:29

        0 00:03:33 6434617934 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDMUNDO volta a conversar com o TOMAZ sobre a questão da gratif icação na lei e que nada de bênção para a SECRETÁRIA DE 
FINANÇAS. EDMUNDO poderia usar um dispositivo legal no caso - dedicação exclusiva. EDMUNDO só seguiu uma tradição. Para 
os funcionários cedidos ter-se-ia  que fazer uma gratif icação especial. TOMAZ não recebeu o teor da lei. EDMUNDO cobra de 
sua MNI a lei seja escaneada e mandada:  Lei 3.130 altera o dispositivo da Lei 2.785 e nela fala da direção e representação com 
todas as leis. EDMUNDO esclarece que a lei referência no parágrafo 5º e que na direção não haveria nem necessidade e 
TOMAZ terá respaldo tranquilo para defesa/explicação para PATRÍCIA - SECRETÁRIA DE FINANÇAS

COMENTÁRIO:

6284054872 29/04/2013 17:50:16 29/04/2013 17:52:41

        0 00:02:25 6696392632 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ILZA DA "OTARI" pega informações sobre os documentos que seriam necessários em relação ao processo do Sindicato. Em 
relação à CERTIDÃO, TOMAZ esclarece que pode ser uma declaração, andamento processual... TOMAZ precisa do quantitativo 
der ações, os números... só para provar na ação quantas ações teve com a OTARI quando ela esteve em SINOP e NOVA 
MUNTUM fazendo as obras. ILZA pede o e-mail de TOMAZ: tomazedilson@hotmail.com - ILZA mandará também os documentos 
que deverão ser entregues para o AILTON. 
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COMENTÁRIO:

6284054872 29/04/2013 18:06:10 29/04/2013 18:10:40

        0 00:04:30 6499255968 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: PATRÍCIA, a pedido do GUDE, pergunta sobre o caso da TROPICAL. TOMAZ salienta que já está marcado, acontecerá na semana 
que vem - terça-feira. Sobre a patrola, TOMAZ disse que já foi mandado publicar. TOMAZ avisa para PATRÍCIA que já mandou 
em seu e-mail as explicações sobre as gratif icações de EDMUNDO. PATRÍCIA entende que o EDMUNDO não pode ter duas 
gratif icações. TOMAZ pede que o LUIZ MAURO solicite  um parecer do EDMUNDO sobre a questão salarial, a partir daí emite-se 
um parecer jurídico. TOMAZ disse que o EDMUNDO está bravo com o assunto e que a justif icativa dada na conversa com foi de 
uma denúncia anônima. 

COMENTÁRIO:

6284054872 29/04/2013 18:35:19 29/04/2013 18:36:40

        0 00:01:21 6296875082 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: FELÍCIA comenta com TOMAZ sobre vacinas recebidas pelo f ilho. TOMAZ está num pregão de medicamentos em CARMO DO RIO 
VERDE de dois dias... Amanhã TOMAZ estará de volta a GOIÂNIA.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 29/04/2013 18:48:01 29/04/2013 18:53:14

        0 00:05:13 6284585252 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JANAÍNA volta a conversar com TOMAZ sobre as belezas de CERES/RIALMA... É a primeira vez que TOMAZ está indo em 
CERES... JANAÍNA faz a pecuária da localidade há seis anos... Estão abastecendo os carros...

COMENTÁRIO:

6284054872 29/04/2013 18:53:57 29/04/2013 18:55:20

        0 00:01:23 6281400407 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ avisa a HN (SI?!) que ele marcou para amanhã na hora do almoço ou início da tarde...  TOMAZ chegará a Goiânia amanhã 
por volta das 10h. Na quarta-feira TOMAZ descerá para ARAGUARI. 

COMENTÁRIO:

6284054872 29/04/2013 18:56:27 29/04/2013 19:02:53

        0 00:06:26 6296875082 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz à cônjuge que contornou a situação em Carmo, conversou com o prefeito, ofereceu em fazer o trabalho em seu 
escritório, sendo que o prefeito lhe disse para ver com a menina da licitação. TOMAZ diz ter conversado com a mesma e 
oferecido seus préstimos, pedindo para levar todos os processos, dizendo que tem uma equipe que entrega tudo pronto para a 
mesma, a f im de valorizar o trabalho do mesmo. No dia de amanhã TOMAZ irá apanhar todos os processos e levar consigo, que 
contornou e emitiu a nota, entregou, e irá receber no dia de amanhã. MNI sugere que TOMAZ quando da entrega dos processos, 
fazer a menina da prefeitura aparecer também, deixando-a satisfeita,  valorizando-a. Falam sobre trabalho da cônjuge.

COMENTÁRIO:

6284054872 29/04/2013 19:20:03 29/04/2013 19:22:27

        0 00:02:24 6296482894 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDIJANE avisa que o pessoal não quer deixar que esta saia de lá não. DJANE esclarece que não sairá de lá. TOMAZ assevera 
que precisa de uma pessoa para acompanhar o crescimento do escritório. EDIJANE salienta que a colocaram para falar com o 
prefeito inclusive.

COMENTÁRIO:

6284054872 29/04/2013 21:03:17 29/04/2013 21:07:52

        0 00:04:35 6296875082 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FELÍCIA pergunta se o cara da GVT veio aqui arrumar um aparelho agora e que ela não recebeu... Amanhã TOMAZ irá para SÃO 
PATRÍCIO. TOMAZ conta que a moça de TRINDADE ("DJAINE") não vai mais trabalhar com ele. FELÍCIA orienta ao TOMAZ trazer 
outra pessoa do interior... FELÍCIA sugere pessoa de SANTA HELENA. TOMAZ esclarece que lá era ele quem fazia o serviço...

COMENTÁRIO:

6284054872 30/04/2013 08:30:26 30/04/2013 08:32:00

        0 00:01:34 3436903280 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: SAMANTA diz a TOMAZ que ligou porque a JULINA, da Nutre Sabor está lá na licitação. SAMANTA pergunta se TOMAZ viu que 
o LEOPOLDO julgou o recurso. Este diz que viu, que está tudo ok. SAMANTA diz que a JULIANA está preocupada se amanhã ela 
vai ter que oferecer ou não e se a outra empresa está a par dos lugares que ela tem que fornecer. TOMAZ fala que não. 
SAMANTA diz que vai ligar para a outra empresa para estar verif icando. TOMAZ diz que é para mandar e falar que o contrato 
vai ser assinado com a data de hoje. TOMAZ comenta que enviou alguns procedimentos por e-mail para SAMANTA.
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COMENTÁRIO:

6284054872 30/04/2013 09:21:19 30/04/2013 09:25:08

        0 00:03:49 6499299174 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta a MARCELO como está lá na licitação. MARCELO comenta que estão sofrendo com o sistema, que estão 
tentando arrumar, que ainda não sugeriu ao pessoal, mas que estava pensando de fazer um comunicado sem data para arrumar 
o sistema ou cancelar, que o moço disse que consegue arrumar, que estão aguardando. TOMAZ pergunta se está marcado para 
quinta. MARCELO fala que é hoje, que na quinta é o pregão dos pneus. TOMAZ comenta que passou a cotação no e-mail do 
LEONEL. MARCELO pergunta se TOMAZ vai estar presente no pregão dos pneus. Este pergunta se MARCELO precisa dele lá. 
MARCELO fala que vai ser tranquilo, que vai ser ele que vai fazer e até agora só uma empresa pegou o edital. TOMAZ diz que 
tem de ir lá para ver questão da dívida ativa, as notif icações, que deve sair na sexta. TOMAZ pergunta se MARCELO soltou o 
aviso da patrola. MARCELO assevera que conversou com o LEONEL, que vão aguardar o moço que está indo lá segunda ou 
terça, que vão aguardar até quinta ou sexta, que se não acontecer nada, soltam o aviso de novo. MARCELO pergunta como 
funciona o "G?" Pregões. TOMAZ fala que consegue por um preço de mais ou menos R$ 550,00 por mês que pode usar ilimitado, 
que é fácil de operar, que é usado no Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, que o dono, o FLÁVIO, é seu amigo, que a 
empresa chama "passw ord?".

COMENTÁRIO:

6284054872 30/04/2013 09:25:26 30/04/2013 09:26:55

        0 00:01:29 6281645962 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta a FLÁVIO se ele agendou lá em Araguari. FLÁVIO comenta que o pregão lá f icou para quinta-feira, que estava 
indo para lá ontem, que ligaram dizendo que adiou, que está indo quinta acompanhar lá. TOMAZ diz que vai estar lá e pede para 
FLÁVIO se organizar para fazer uma visita a MARCELO em Pires do Rio, que estão precisando do programa de FLÁVIO lá, que o 
MARCELO é o presidente da licitação lá. FLÁVIO diz que na volta passa lá.

COMENTÁRIO:

6284054872 30/04/2013 09:27:11 30/04/2013 09:27:51

        0 00:00:40 6281645962 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FLÁVIO diz a TOMAZ que confundiu, que é na segunda, dia 06, que na segunda estará lá, que na volta vai procurar o MARCELO.

COMENTÁRIO:

6284054872 30/04/2013 09:46:09 30/04/2013 09:50:19

        0 00:04:10 6281595936 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pede para MARIANA anotar um e-mail (rosangyla.oliveira@hotmail.com). TOMAZ explica que ROSÃNGELA é secretária 
f inanceira de São Patrício, que todas as notas que emitir pode enviar direto no email dela, que ela está pedindo as duas notas do 
"fumpasa?", que é para mandar a de março e de abril. TOMAZ comenta que a EDJANE ligou ontem à noite e disse que não vai 
mais. MARIANA fala que estava com medo disso acontecer. TOMAZ fala que agora complicou, que seu planejamento foi... que 
está pensando de publicar isso em jornal, ir atrás de um profissional de licitação onde tiver, que é para MARIANA pensar na 
hipótese de procurar alguém. MARIANA pergunta se EDJANE não vai, mas que vai oferecer algum serviço por fora. TOMAZ fala 
que ela ofereceu, mas que para ele não adianta. MARIANA fala que pelo menos agora adianta, que ela falou que f ica com o e-
mail ligado o dia inteiro e à noite também e sugere de passar as coisas que ela dá conta de fazer durante a semana e no sábado, 
por exemplo, ir lá no escritório. TOMAZ fala para MARIANA ligar para EDJANE e combinar com ela, que esta ofereceu, mas 
dispensou. TOMAZ diz para MARIANA olhar isso. MARIANA comenta que ligou para MARILDA, que esta disse que parecia que 
tinha uma menina ÉRICA, (RAISSA?). TOMAZ fala que não adianta. TOMAZ fala para MARIANA ligar para o JÚNIOR.

COMENTÁRIO:

6284054872 30/04/2013 11:09:46 30/04/2013 11:10:21

        0 00:00:35 6284585252 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI diz a TOMAZ que está em Carmo do Rio verde e pergunta se ele vai lá almoçar. TOMAZ fala que está saindo de São Patrício 
agora. MNI diz que vai aguardar TOMAZ na prefeitura.

COMENTÁRIO:

6284054872 30/04/2013 11:19:21 30/04/2013 11:22:28

        0 00:03:07 6492790925 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LUCIENE (de Corumbaíba) pergunta a TOMAZ se ele vai estar em Goiânia na quinta, que é o ROMÁRIO que quer saber. TOMAZ 
fala que na quinta vai estar em Araguari, que hoje estará a tarde toda em Goiânia. ROMÁRIO passa a conversar com TOMAZ e 
fala que está pensando de marcar uma reunião entre eles (TOMAZ e ROMÁRIO), Dr. AGEMIRO e o pessoal da "Quebec" para 
resolver aquela licitação, daquela obra do asfalto. Combinam de reunir cinco e meia da tarde no escritório do Dr. AGEMIRO. 
ROMÁRIO explica que o escritório f ica  rua da "Lan Caster?"), que indo pela praça do Cruzeiro pega a rua da "Lan Caster", que 
f ica na 3ª esquina à esquerda, que é uma viela, que é uma casa, que tem um muro pichado, que a LUCIENE vai ligar passando o 
endereço. TOMAZ comenta que é perto de seu escritório. 
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COMENTÁRIO:

6284054872 30/04/2013 11:22:32 30/04/2013 11:26:57

        0 00:04:25 6282281648 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JOÃO CARLOS diz que PATRÍCIA lhe falou sobre os compactadores, diz que arrumou um na Embrascol, e recebeu a informação 
que os dois que estão em Pires do Rio são da referida empresa. TOMAZ diz que não tem como rescindir o contrato de dois e 
mandar devolver só um. Diz que se o CÁSSIO fizesse o distrato com a Embrascol, o contrato repassaria para ele (JOÃO 
CARLOS) e os dois caminhões f icariam por sua conta. TOMAZ diz que JOÃO CARLOS tem que negociar com CÁSSIO, "é só a 
PATRÍCIA que quer fazer, mas não falou nada com o CÁSSIO".

COMENTÁRIO:

6284054872 30/04/2013 11:27:10 30/04/2013 11:28:19

        0 00:01:09 6492790925 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: PREFEITO e TOMAZ combinam de se encontrar amanhã, às 10 horas. PREFEITO diz que vai fechar com Dr. ARGEMIRO. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 30/04/2013 11:30:33 30/04/2013 11:34:02

        0 00:03:29 6299764848 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz a COLOMBO que conversou com FRANK ontem e vai "mandar" MARCOS ANDRÉ em seu lugar para Nova Mutum; que 
as reuniões acontecerão na sexta-feira, que vai comunicar o Procurador do Município. COLOMBO diz que independente de ter 
conseguido as coisas lá em Sinop, pediu para ILSA enviar cópia de documentos, diz que pedirá para AILTON ir "lá", só não sabe 
como fazer para AILTON e MARCOS ANDRÉ se encontrarem. Diz que o AILTON "pega com ele o recibo para entregar para o 
empreiteiro na quarta-feira". 

COMENTÁRIO:

6284054872 30/04/2013 12:15:35 30/04/2013 12:18:53

        0 00:03:18 6481642300 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDMUNDO diz que quer pagar duas notas, fala que funcionária de TOMAZ disse que ele tem apenas conta do Itaú. TOMAZ 
confirma; diz também que falou com PATRÍCIA, que ela confirmou que o assunto está na pauta "dela", diz que ela está 
incomodada com este assunto. EDMUNDO fala para TOMAZ dizer a PATRÍCIA que "lá" tem "uma gestão própria, independente", 
diz que se tirar essa produtividade dele, "não há viabilidade nenhuma" dele "ir para o fundo". Fala que "cometeu outros atos lá, 
deu concessões a quem nem fez um concurso, e deu a eles lá... embora tenha a ponta de legalidade... deu a eles f iscal de 
tributos ("com quem não tem conhecimento da área" ??). TOMAZ diz que, assim que estiver com ela, explica tudo. 

COMENTÁRIO:

6284054872 30/04/2013 14:33:38 30/04/2013 14:38:19

        0 00:04:41 6233486046 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VILDENAN diz que JANAÍNA teve reunião com os motoristas, conversou com alguns vereadores e está implantando um 
escritório. TOMAZ diz que já "julgou" o recurso e que irá encaminhá-lo, que o recurso já está indeferido, que pode "dar 
homologação e contrato", que ele indeferindo o recurso, a única opção que a "Coperlock" tem é ir para Justiça, que tem que 
fazer logo porque o pessoal vai parar de trabalhar. TOMAZ sugere VILDENAN fazer a homologação com data de hoje, pois 
colocará o recurso com data de sexta-feira da semana passada. 

COMENTÁRIO:

6284054872 30/04/2013 14:38:43 30/04/2013 14:40:37

        0 00:01:54 6284585252 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz a JANAÍNA que VILDENAN se sentiu preterido porque não está participando da reunião, pois ele está coordenando o 
processo. 

COMENTÁRIO:

6284054872 30/04/2013 14:54:50 30/04/2013 14:56:17

        0 00:01:27 6284585252 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI pede telefone de VILDENAN. TOMAZ lhe repassa os números 98015176 e 81541975.

COMENTÁRIO:

6284054872 30/04/2013 14:57:15 30/04/2013 14:58:20

        0 00:01:05 6281400407 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz a VIVALDO que está marcado para 08h00, no edifício "Ever Park?" (prédio da Leonardo Rizzo), ao lado do Centro 
Administrativo, 8º andar.
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COMENTÁRIO:

6284054872 30/04/2013 18:33:43 30/04/2013 18:39:02

        0 00:05:19 6296875082 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FELÍCIA conversa com o TOMAZ sobre a ligação de PULO e outros assuntos profissionais. TOMAZ detalha alguns pontos da 
reunião ocorrida na ÁTIMA, notadamente em relação à JANAÍNA... TOMAZ salienta que vai sair do MARCO ANDRÉ, com toda a 
certeza...

COMENTÁRIO:

6284054872 30/04/2013 18:40:40 30/04/2013 18:42:25

        0 00:01:45 4130856518 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TATIANA da GVT liga para o TOMAZ referente à portabilidade de linha telefônica e pede a antecipação do procedimento para 
hoje - linha 62 3242-9844... TOMAZ autoriza a antecipação.

COMENTÁRIO:

6284054872 30/04/2013 19:02:22 30/04/2013 19:02:46

        0 00:00:24 6281400407 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta ao NIVALDO se este está no prédio do LEONARDO RIZZO. NIVALDO responde que sim. TOMAZ indica o 8.º 
ANDAR, "LEVÊ PAR"...

COMENTÁRIO:

6284054872 30/04/2013 20:56:41 30/04/2013 20:57:22

        0 00:00:41 6296875082 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ liga para a VI avisando que está indo para casa da reunião com no LEONARDO RIZZO, com o WALMIR, importantíssima...

COMENTÁRIO:

6284054872 01/05/2013 13:53:43 01/05/2013 13:56:43

        0 00:03:00 6299776194 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: PREFEITO diz a TOMAZ que o DOUGLAS irá entrar em contato com o mesmo, TOMAZ diz que precisa iniciar o trabalho lá. 
PREFEITO diz para TOMAZ orientá-lo da forma como deverá ser feito. PREFEITO pergunta TOMAZ se o valor é aquele mesmo. 
TOMAZ diz que sim, a informa veio do sistema do SCMAR, PREFEITO pergunta se é R$ 1.333.000,00. TOMAZ diz que para 
começar já, o valor é esse. PREFEITO questiona-o se eles associarem no SERASA lá o que ele autorizou, TOMAZ interrompe e 
diz que aí aumenta o índice de ganho, PREFEITO diz 50%. TOMAZ diz que irá para cinquenta por cento. PREFEITO pergunta se ele 
acha que eles recebem cinquenta por cento daquilo, TOMAZ diz que no SERASA sim. PREFEITO diz que irá colocar, TOMAZ diz 
que o SERASA é uma ferramenta de pressão importante. PREFEITO diz que executar é pior, o cara que eles colocarem. Mais uma 
vez TOMAZ interrompe o prefeito e, diz que executar é pior. PREFEITO diz que irá executar e colocar o nome no SERASA ao 
mesmo tempo, pois não irá fazer diferença. TOMAZ diz que sim e, irá aumentar o ganho(arrecadação impostos?). PREFEITO diz 
que receberem esse ano seiscentos e cinquenta mil é uma renda boa. TOMAZ diz que dará para ele fazer muita coisa. PREFEITO 
diz querer verif icar com TOMAZ a reforma do código tributário,  precisa mexer nos impostos, fazer a valoração dos imóveis e, 
aumentar o IPTU para o próximo exercício. TOMAZ questiona se já terminou o georeferenciamento. PREFEITO pergunta-o se falou 
com o CÁSSIO. TOMAZ  diz que não, PREFEITO diz acreditar que na sexta-feira isso(georeferenciamento) estará pronto e, pede 
para TOMAZ falar com ele, pois a semana que vem, precisa iniciar a valoração dos imóveis e aumentar a alíquota do IPTU do 
próximo ano, "chegar o ferro, o cara que paga R$ 50,00, irá pagar R$ 1.000,00". TOMAZ diz que o novo código tributário que irão 
fazer, irá colocar as novas alíquotas e a planta atualizada. PREFEITO diz querer instituir ITU progressivo para proprietário de lote 
que não constrói. TOMAZ diz que irá fazer a lei para o mesmo. PREFEITO diz: "Vamos metê o fumo nesse povo todo". TOMAZ 
sorri.

COMENTÁRIO:

6284054872 01/05/2013 14:01:52 01/05/2013 14:02:37

        0 00:00:45 6299776194 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: PREFEITO diz para TOMAZ dizer para o DOUGLAS colocar na vinheta que for veicular nos meios de comunicação, falar que irão 
isentar, para a população aproveitar que será isentada de juros e multa, solicita TOMAZ verif icar se existe a lei que isenta, senão 
tiver precisa fazer a lei. TOMAZ diz que irá verif icar essa situação.

COMENTÁRIO:

6284054872 02/05/2013 08:11:15 02/05/2013 08:16:27

        0 00:05:12 6284585252 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JANAÍNA(COMBRASIL?) avisa TOMAZ que está indo para MOZARLÂNDIA que conversou com VALDENAN, o qual foi curto e 
grosso com ela, que engoliu a conversa da mesma, o mesmo disse que não tem resultado ainda e, que TOMAZ é quem irá dar o 
resultado. JANAÍNA diz já ter contratado uma secretária na cidade, a qual foi conversar com a pessoa que estava lá no dia e, 
esta foi radical com ela(secretária)  pessoa esta que não era o VILDENAN, o qual disse à mesma: Como é que faz reunião com 
transportador que não sabe se foi que ganhou, talvez é outro que ganha. Esta relatou à pessoa diálogo com JANAÍNA, a qual 
disse que tinha lido o processo, ele não ganhou, ela pode até não ganhar, mais ele já perdeu. JANAÍNA disse que ele falou que 
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iria olhar o processo. TOMAZ pergunta quem é ele. JANAÍNA diz que sua secretária não lembra o nome dele. TOMAZ pergunta 
se o cara que está no lugar de VILDENAN, JANAÍNA diz que sim. TOMAZ diz que ele não sabe, porque não mandou o julgamento, 
mais que irá passar as orientações corretas, se for o caso ele irá ligar para o prefeito. JANAÍNA pede para TOMAZ interceder 
junto ao prefeito, para que este a receba, para ela conversar com ele. TOMAZ diz que se ela ir lá o prefeito a atende, só precisa 
saber se ele encontra-se na cidade. JANAÍNA diz estar indo para lá, porque se ela começar a trabalhar à partir de agora, ela 
assina o contrato, depois ele assina e manda uma cópia para a mesma. TOMAZ diz ter orientado o VILDENAN que poderá 
homologar o processo e confeccionar o contrato. JANAÍNA diz que ele pediu uma visita técnica nas linhas, o que ela já fez e 
anexou no edital, pergunta-o se precisa dela fazer novamente. TOMAZ manda-a apresentar o mesmo. JANAÍNA diz estar no 
autos. TOMAZ diz para a mesma informá-lo que a visita já encontra no processo e, diz que no dia 08 estará lá e, irá resolver, diz 
não entender essa pegação no pé, é para a mesma ir, conversar com o prefeito, ou com a secretária do mesmo.

COMENTÁRIO:

6284054872 02/05/2013 08:17:38 02/05/2013 08:22:24

        0 00:04:46 6281541975 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI informa TOMAZ que SALMO ficará responsável pela área de licitação e, diz que ele quer falar com TOMAZ á respeito do 
processo do transporte escolar. SALMO diz que queria verif icar com o mesmo à respeito da questão do transporte escolar. 
TOMAZ diz que a empresa vencedora do processo deixou de apresentar vários documentos para habilitação, a mesma foi 
desabilitada e, chamaram a 2ª colocada, entrando em negociação com a mesma, o recurso foi indeferido e, estará passando o 
resultado no email do VILDENAN ou do próprio SALMO. Já teria ao VILDENAN que o recurso da empresa vencedora não daria 
para ser sustentado, no julgamento foi elencado todos as questões jurídicas, já autorizou fazer a homologação, só caberá agora 
a empresa recorrer à justiça, porque administrativamente está resolvido. SALMO diz que juntamente com JOSÉ ALVES 
verif icaram toda documentação e JOSÉ ALVES chegou à conclusão que a desabilitação por parte do presidente da licitação, de 
acordo com a ata, foi realizada sem fundamentação, pois os documentos citados na ata, não tem a força de inabilitar a empresa. 
TOMAZ diz que entender que tem. SALMO questiona o fato do CNPJ não poder inabilitar, pois conforme a legislação, a f inalidade 
dele não é especificar se pode ou não transportar, somente se está ativo ou inativo. Mais como é TOMAZ que irá emitir o 
parecer, ele irá ligar para ele, pois ele está fazendo. TOMAZ diz que a função é sua prevista em contrato. SALMO diz VILDENAN 
está preocupado com o prazo, por isso ele está fazendo. TOMAZ diz que após o almoço irá encaminhar o resultado do 
julgamento para formalização do processo.

COMENTÁRIO:

6284054872 02/05/2013 08:46:33 02/05/2013 08:48:30

        0 00:01:57 6299679223 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JOÃO diz estar ligando a TOMAZ , que tem coisas lá que ele não pode falar por telefone. JOÃO pergunta TOMAZ com relação ao 
parecer das cooperativas. TOMAZ diz ter julgado e indeferido o recurso, porque não tem fundamento, porque a  inabilitação no 
dia do procedimento deverá ser mantida. JOÃO pergunta quem foi o vencedor. TOMAZ diz que no caso foi a COMBRASIL, que 
foi a segunda colocada, foi chamada numa negociação e deu(ininteligível). JOÃO diz a TOMAZ que precisam conversar sobre 
isso aí. (trecho ininteligível)

COMENTÁRIO:

6284054872 02/05/2013 08:53:21 02/05/2013 08:59:11

        0 00:05:50 6299679223 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz à JOÃO que explicou à VILDENAN sobre julgamento e manutenção da inabilitação da COOPERLOCK pelos 
argumentos registrados em ata, orientado por ele no dia da habilitação, como a COOPERLOCK não trouxe argumentações e 
novas informações, que não conseguiu comprovar no dia da licitação, ele iria fazer o julgamento mantendo a inabilitação, mantida 
a inabilitação, a segunda colocada, assume o papel da primeira, sendo que na própria abertura, houve uma negociação do 
segundo para o primeiro, caso o recurso seja indeferido, o que já ocorreu, informação essa repassada ao VILDENAN na quarta-
feira,  que nesta data estará enviando o recurso para formalização do processo e, informa a outra parte. TOMAZ diz que 
ele(VILDENAN?) disse que estava precisando entrar urgente com a cooperativa que ganhou, porque a outra irá parar. Segundo 
TOMAZ, este disse ao VILDENAN que se fosse isso, era para homologar e fazer o contrato com a data de hoje. JOÃO diz a 
TOMAZ que essa mulher(JANAÍNA?) chegou lá, reuniu com todo o pessoal  na casa de um ex-candidato a vereador, nunca o 
procurou. JOÃO diz ter procurado o JOSUALDO e este teria dito que seria ele quem daria o parecer deste julgamento e, hoje 
chega a informação que àquela mulher tinha ganhado. TOMAZ alega que essa informação o VILDENAN já tinha, ganhado assim: 
a outra foi inabilitada por falta de documento. TOMAZ diz que julgamento de recurso e inabilitação é ele que faz, por força de 
contrato, pois a parte de licitação é ele que faz, agora, se for o JOSUALDO tudo bem, mesmo assim, ele irá mandar o seu 
parecer e, vê o que faz. JOÃO pergunta sobre as duas linhas universitárias se poderão continuar com a atual cooperativa. 
TOMAZ pergunta se foi realizado um aditivo ou emergencial. JOÃO diz não ter conhecimento, TOMAZ diz ter que licitar as duas 
linhas.

COMENTÁRIO:

6284054872 02/05/2013 08:59:22 02/05/2013 09:01:51

        0 00:02:29 6281541975 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta a ILDENAN se das 23 linhas licitadas tem o do transporte universitário. ILDENAN diz que não, que ainda vão 
fazer o edital. TOMAZ comenta que o prefeito perguntou. Que ele perguntou se ia manter a cooperativa, que falou que tinha que 
licitar. TOMAZ diz que o JOÃO ligou agora e que falou para ele que já fez o julgamento, que aquela informação que TOMAZ deu 
para ILDENAN na quarta-feira, acabou de passar para o JOÃO, que parece que o JOSUALDO estava com interpretação 
diferente, que ele falou para TOMAZ passar o julgamento nas mãos de ILDENAN hoje. ILDENAN diz que chegando vai homologar 
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de imediato. TOMAZ fala para resolverem isso logo, pois está achando que tem alguém por trás querendo derrubar o que já foi 
feito. ILDENAN salienta que desde o início do pregão estava vendo isso. TOMAZ diz que falou a JOÃO que dentro da legalidade é 
para manter o indeferimento, que ele mesmo orientou no dia do julgamento, que o LUCAS tinha ligado, que falou para ele manter. 
ILDENAN fala para resolverem logo isso. 

COMENTÁRIO:

6284054872 02/05/2013 09:12:55 02/05/2013 09:15:12

        0 00:02:17 6284293577 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CHAMADA DUPLICADA

TRANSCRIÇÃO: MILTON  fala com TOMAZ  e diz que  aquele dia pediu para o TOMAZ ligar para falarem com HIOMEM, mas o TOMAZ não 
retornou. TOMAZ diz que  dormiu  em Ceres e está indo para Araguari e vai comentar "aquele assunto". MILTON pergunta  se o 
TOMAZ   vai estar em Araguapaz no dia 07.  TOMAZ confirma. MILTON diz que disponibilizou no site da prefeitura. TOMAZ  diz 
que não viu. MILTON pergunta  o que o TOMAZ orienta. Este diz que vai ver o que acontece e vai estar lá e organiza. MILTON diz 
que  fica dif ícil  porque... "e pergunta se o TOMAZ entendeu". MILTON pergunta se  o TOMAZ vai passar em Corumbaíba.  Este 
diz que  vai passar na volta. MILTON pede para olhar a data de abertura e liga par ao MILTON.

COMENTÁRIO:

6284054872 02/05/2013 09:48:37 02/05/2013 09:50:34

        0 00:01:57 6281350900 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI fala a TOMAZ que está na prefeitura, que eles estão alegando que podem antecipar o pagamento, porque dependem das 
medições, que dependem de inserir os dados no sistema do f inanceiro e do sistema de obras, que só depois disso podem liberar 
o valor, que estão irredutíveis na questão de antecipar o pagamento. Que falaram de fazer medições menores e fazer 
pagamento mensal, que está sentindo que eles não vão aceitar. TOMAZ diz para HNI f icar lá até 1 hora, que não é para 
manifestar nada, que é para deixar a situação encrencada, que depois do almoço eles voltam a falar disso. HNI fala que não está 
dando posição de nada, que depois manda e-mail para TOMAZ. Este fala para HNI enviar o e-mail que aí comunica o FRANCK.

COMENTÁRIO:

6284054872 02/05/2013 09:51:30 02/05/2013 09:52:05

        0 00:00:35 6281595936 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: TOMAZ liga para MARIANA, mas esta está ocupada. TOMAZ pede para HNI avisá-la para retornar ligação.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 02/05/2013 10:26:03 02/05/2013 10:29:59

        0 00:03:56 6230954785 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ  manda MARIANA  fazer uma  notificação extrajudicial  para ONIX, do CÁSSIO, do contrato deste com PIRES DO RIO, em 
razão da paralisação e má execução do serviço que está acontecendo lá. MARIANA pergunta  se o MILTON ligou.  TOMAZ 
confirma. MARIANA diz que  o MILTON  ligou informando que a LÚ disponibilizou  o edital no site e quatro empresas pediram o 
edital. MARIANA diz que o MILTON  fez uma pressão para  saber se  vai adiar o EDITAL.  TOMAZ diz que vai  deixar acontecer, 
porque senão quem  vai f icar "puto com ele - TOMAZ - é o prefeito". TOMAZ diz que na segunda  feita vai para Araguapaz. 
TOMAZ pede para MARIANA  olhar com a LU a questão do edital da camionete. TOMAZ diz que não precisa  cancelar o EDITAL é 
s[ó dizer que  a configuração certa é a primeira.  MARIANA pergunta se faz notif icação das empresa. TOMAZ  diz que não 
precisa  e depois ajeita no edital e acha que só vai uma empresa e fácil de controlar.

COMENTÁRIO:

6284054872 02/05/2013 11:44:27 02/05/2013 11:45:25

        0 00:00:58 6299941394 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: TOMAZ fala para HNI que vai mandar algo para ele em mãos. HNI pergunta se TOMAZ está no escritório. TOMAZ  diz que não, 
que está em Araguari.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 02/05/2013 13:09:59 02/05/2013 13:10:41

        0 00:00:42 6296867327 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI pergunta ao TOMAZ este já chegou. TOMAZ responde que sim, está no local aguardando HNI. HNI esclarece que foi a 
MINEIROS/RIO VERDE, contudo amanhã estará na localidade onde se encontra TOMAZ.  

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 02/05/2013 13:43:55 02/05/2013 13:46:25

        0 00:02:30 6230954785 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARIANA pergunta ao TOMAZ se este recebeu a sua mensagem. TOMAZ responde que sim, sobre o caso do FAUSTO. 
MARIANA esclarece que o MILTON conversou direto para ele e fez pressão. MARIANA mandará cancelar o processo licitatório, 
mas não sabia se ela ligava ou o TOMAZ. MARIANA comenta que o MILTON, da maneira como este falou, deu a entender que 
faltou orientações do escritório de TOMAZ. TOMAZ fala que ligou para o FAUSTO este não atendeu. TOMAZ ligará para o 
RONAN para verificar a situação e retorna a ligação de MARIANA definindo se cancelará ou não o EDITAL. 
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COMENTÁRIO:

6284054872 02/05/2013 13:52:45 02/05/2013 13:57:52

        0 00:05:07 6233801355 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz que o rapaz das "JMÉDICA" - MILTON -, ligou e fez a uma  pressão danada  hoje e f icou sabendo que  "ele" - MILTON  
- ligou  para o  prefeito e fez pressão sobre este. RONAN diz que acabando a reunião pede o prefeito para ligar, pois tem uma 
iminência "deles participarem", pois eles - JMÉDICA - está fornecendo e não sabe o que foi acertado com o prefeito. TOMAZ diz 
que  a opinião dele é para manter o edital e não deve cancelar. TOMAZ  diz que ele - MILTON - fez  a mesma coisa  em Carmo  e 
o prefeito não cancelou e deu certo.
RONAN  diz que  falou com o rapaz da  q "GPregões"  e que vai instalar e dar instruções  no domingo. TOMAZ diz que  diz que 
vai estar em Araguapaz na segunda e terça. RONAN diz que tem  que fechar o "do transporte e combustível".  TOMAZ diz que 
precisa de uma posição se o PREFEITO vai querer  cancelar ou não. RONAN passa para LU. Ela pergunta se o TOMAZ recebeu o 
e-mail do carro executivo. TOMAZ pergunta quem mandou os dados. LU diz que parece  que foi a SAGA, mas não sabe quem  
mais pegou. TOMAZ diz que pode deixar como está que depois corrige na hora. LU pergunta  sobre  gêneros  alimentícios que  
passou  oitocentos  dos oito mil. TOMAZ pede para não pagar que depois  organiza.

COMENTÁRIO:

6284054872 02/05/2013 14:52:11 02/05/2013 14:53:18

        0 00:01:07 6285990002 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ZIQUINHA pergunta ao TOMAZ se este quer que o seu dinheiro depositado. TOMAZ foi embora sem pegar o dinheiro. TOMAZ 
pede um tempo para confirmar o número da conta de FELÍCIA para o depósito.

COMENTÁRIO:

6284054872 02/05/2013 14:54:43 02/05/2013 14:55:46

        0 00:01:03 6284585252 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI na presença de FRANCIS aguarda para conversar com o Dr. JOÃO, salienta porém ao TOMAZ que a FRANCIS disse que o 
PARECER ainda não foi encaminhado. TOMAZ responde que o PARECER será repassando agora. MNI disse que estará lá até o 
dia que a pessoa fale com ela, ou seja, está à disposição ...

COMENTÁRIO:

6284054872 02/05/2013 14:56:52 02/05/2013 15:00:29

        0 00:03:37 6281350900 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta ao TOMAZ se este leu o e-mail a ele repassado. TOMAZ responde sim e orienta que HNI converse com o FRANCK, 
posicionando-o sobre a situação do município. HNI esclarece que não pode adiantar os valores, pois o sistema não autoriza. 
TOMAZ deixa claro que vai fazer a obra até o montante que tem para pagar. SAULO é o consultor da obra. TOMAZ pede que HNI 
converse com o PRANK. 

COMENTÁRIO:

6284054872 02/05/2013 15:39:25 02/05/2013 15:40:47

        0 00:01:22 6233486333 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VILDENAN fala a TOMAZ que estão no aguardo, que o negócio expira hoje. TOMAZ diz que está f inalizando, que VILDENAN 
poderia enviar a ata do pregão, que surgiu uma dúvida. VILDENAN diz que vai mandar agora.

COMENTÁRIO:

6284054872 02/05/2013 16:08:12 02/05/2013 16:09:59

        0 00:01:47 6281595936 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pede a MARIANA para mandar o edital de MOZARLÂNDIA  do transporte escolar e se o LUCAS  tem a ATA desse edital.  
MARIANA pergunta se o TOMAZ ligou para o RONAN ou FAUSTO.  TOMAZ diz que falou com o RONAN  e que este ficou de ver  
e falar com o TOMAZ. Este pergunta se mandou  cancelar. MARIANA dia que o MILTON quem mandou.  TOMAZ manda  aguardar 
para ver o que acontece.

COMENTÁRIO:

6284054872 02/05/2013 16:13:37 02/05/2013 16:14:57

        0 00:01:20 6230954785 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARIANA avisa ao TOMAZ que ela nem o LUCAS têm a ata. TOMAZ está tentando pecar o VILDENAN, mas não consegue falar 
com ele. TOMAZ pede que MARIANA encaminhe o EDITAL. MARIANA indaga sobre o pagamento da "PIRESPREV" de janeiro. 
TOMAZ responde que não, este ano nenhuma. TOMAZ orienta: janeiro/fevereiro e março/abril. MARINA disse que o EDMUNDO 
pagará duas agora. 

COMENTÁRIO:

6284054872 02/05/2013 16:22:35 02/05/2013 16:24:11

        0 00:01:36 6281541975 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta ao VILDENAN se deu certo, se este encontrou os arquivos. VILDENAN responde que a chave do programa não 

deu certo e indaga sobre a parte da ata necessitada pelo advogado. TOMAZ pede a parte da ATA em que f icou consignado a 
inabilitação da "COOPERLOC". TOMAZ precisa reproduzir o texto. TOMAZ pede também uma cópia do EDITAL.

COMENTÁRIO:

6284054872 02/05/2013 16:45:52 02/05/2013 16:46:32

        0 00:00:40 6281541975 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: VILDENAN avisa ao TOMAZ que está na agulha, ou seja, os documentos foram encaminhados. VILDENAN indaga se dará tempo 
para passar alguma coisa hoje. TOMAZ responde positivamente...

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 02/05/2013 16:50:52 02/05/2013 16:52:31

        0 00:01:39 6281541975 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: TOMAZ pergunta ao VILDENAN se é somente o item 7 que fala da inabilitação da COOPERLOC. VILDENAN responde quem sim e 
indaga em quanto tempo TOMAZ envia para ele. TOMAZ assegura que dentro de 40 ou 50 minutos encaminhará o documento...

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 02/05/2013 16:57:32 02/05/2013 17:00:22

        0 00:02:50 6296887920 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta ao LUCAS sobre a inabilitação da COOPERLOC no transporte escolar de MOZARlÂNDIA. LUCAS expõe os 
motivos da inabilitação: incoerência nos atestados técnicos; irregularidade no "QUINAI". TOMAZ salienta que nada disso está 
escrito na ata: nem em recursos, observações... 

COMENTÁRIO:

6284054872 02/05/2013 17:07:22 02/05/2013 17:09:22

        0 00:02:00 6434617934 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDIMUNDO pergunta ao TOMAZ se este olhou as coisas encaminhadas. TOMAZ responde que não recebeu nada da ROSE, do 
seu OSWALDO... TOMAZ encontra uma mensagem do seu OSWALDO sem mensagem...

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 02/05/2013 17:09:03 02/05/2013 17:10:49

        0 00:01:46 6281541975 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ confirma com VILDENAN sobre o registro na ata dos dois requisitos que inabilitaram a COOPERLOC: atestado e "QUINAI". 
TOMAZ pede que VILDENAN conforme se tais requisitos não f icaram consignados na ata. 

COMENTÁRIO:

6284054872 02/05/2013 17:17:31 02/05/2013 17:18:35

        0 00:01:04 6298015176 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: VILDENAN informa ao TOMAZ que está encaminhou o detalhe do "QUINAI". TOMAZ pede o envio de uma folha do recursos da 
COOPERLOC que f icou faltando.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 02/05/2013 17:22:43 02/05/2013 17:26:41

        0 00:03:58 6298015176 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VILDENAN volta a conversar com o TOMAZ sobre o recurso da COOPERLOC - confirmação de páginas. Uma frase no 
documento está truncado - deve ter faltado uma página do recurso apresentado pela empresa. 

COMENTÁRIO:

6284054872 02/05/2013 17:31:41 02/05/2013 17:33:29

        0 00:01:48 6296887920 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta ao LUCAS se aconteceu uma negociação entre os preços da COMBRASIL e COOPERLOC, se ficaram 
próximos. LUCAS esclarece que JANAÍNA em aproximadamente quinze iténs chegou aos preços da COOPERLOC e alguns ela 
baixou não até o preço - baixou apenas alguns centavos do preço dela (JANAÍNA).

COMENTÁRIO:

6284054872 02/05/2013 17:40:07 02/05/2013 17:41:11

        0 00:01:04 6299729216 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI informa que o homem virá a Goiânia amanhã. TOMAZ responde que está longe... a ligação cai.
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COMENTÁRIO:

6284054872 02/05/2013 17:41:17 02/05/2013 17:43:05

        0 00:01:48 6299729216 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MÁRCIO verif icará o que arruma com o homem. TOMAZ salienta que depois eles irão ver o que o homem quer. MÁRCIO pergunta 
ao  TOMAZ se o GUDE conversou com ele. TOMAZ disse que não. MÁRCIO fala que o GUDE quer R$ 70.000,00. TOMAZ salienta 
que não compensa entrar nas loucuras de GUDE, pois este não está honrando, é um péssimo pagador. TOMAZ não recebe 
desde janeiro.  MÁRCIO sairá fora de GUDE. TOMAZ assevera que outras melhores oportunidades surgirão.

COMENTÁRIO:

6284054872 02/05/2013 17:46:02 02/05/2013 17:51:23

        0 00:05:21 6230954785 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARIANA conversa com TOMAZ sobre a documentação de CARMO DO RIO VERDE (pastas). TOMAZ explica que tem um 
protocolo com quatro processos, portanto MARIANA tem que montar uma pasta para cada um deles. Ele então exemplif ica, 
dizendo que é preciso organizar uma pasta AZ referente a PREGÃO DE MEDICAMENTOS, contendo toda a documentação que é 
preciso ter, desde a solicitação até extrato de contrato, na sequência. Quanto à ata da licitação, ele diz que ela deveria ser 
transcrita (menciona uma folha que havia deixado no escritório contendo lances dos itens do pregão), porque no município não 
havia sistema e tudo fora feito à mão. Depois, TOMAZ fala sobre seu contrato/processo que deveria regularizar 
(INEXIGIBILIDADE). MARIANA volta a falar do processo referente ao pregão. TOMAZ, então, explica que existem dois processos 
referentes a compra emergencial de medicamentos que foram feitos, um da J. MÉDICA e outro da IDEAL, cujas planilhas MILTON 
tem. MARIANA pergunta se são os que estão uma pastinha separada, onde só tem a relação de medicamentos. TOMAZ confirma 
e diz que pode fazer um só processo emergencial e juntar as duas planilhas, que estão com MILTON TOMAZ ressalta que vai 
faltar muita informação para montar os procedimentos, portanto ele diz que quer que LUCAS pegue as informações necessárias 
com a CELSA(?!), pois ela só atende o LUCAS. TOMAZ avisa que a JACKELINE DE SÃO PATRÍCIO irá ao escritório para ficar no 
lugar da EDJANE. EDJANE sairá da PREFEITURA: TOMAZ garantiu R$ 3.000,00 - sendo R$ 1.000,00 na carteira e R$ 2.000,00 por 
fora. TOMAZ pede que MARIANA demonstre os serviços à JACKELINE e que a conversa de ir trabalhar no escritório. TOMAZ 
ligara a noite para a MARIANA para receber informações do pessoal do SERASA que estiveram no escritório.

COMENTÁRIO:

6284054872 02/05/2013 18:05:13 02/05/2013 18:05:55

        0 00:00:42 6298015176 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: VILDENAN fala a TOMAZ que mandou para outro (correio?). TOMAZ diz que viu, que está f inalizando e vai mandar.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 02/05/2013 18:10:49 02/05/2013 18:14:06

        0 00:03:17 6296525152 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JESUALDO pergunta a TOMAZ sobre aquela questão particular de Mozarlândia. TOMAZ fala que está mandando agora o 
recurso. JESUALDO pergunta qual a opinião de TOMAZ. Este diz que já julgou, que vai manter a inabilitação, que acha muito séria 
a questão do "QNAI" e do atestado, que acha que foi montado, que também tem a questão do anexo 5 que impede a participação 
na licitação, que ele não apresentou o anexo 5 em que ele declara estar apto a participar do processo licitatório. JESUALDO fala 
que o "QNAI" ele não acha muito grave, pois é genérico. JESUALDO pergunta se não tem jeito de reverter. TOMAZ fala que não, 
que já tinha falado na quarta para o VILDENAN sobre essa decisão dele, que ele já passou inclusive isso para a empresa, que 
agora só está enviando formalizado, que para voltar atrás é complicado, que até passou esse posicionamento para o 
JOÃOZINHO hoje, o prefeito, que eles estão o aguardando terminar o julgamento do recurso, que vai caber ao prefeito querer ou 
não assinar.

COMENTÁRIO:

6284054872 02/05/2013 18:44:17 02/05/2013 18:48:52

        0 00:04:35 6298015176 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VILDENAN pede para TOMAZ avisá-lo quando enviar o e-mail, que aí ele passa para o SALMO. TOMAZ fala que vai mandar no e-
mail dele também. TOMAZ pede desculpa por ter enrolado, mas que quis fazer uma coisa bem feita, que o JESUALDO ligou 
pedindo ele para mudar sua posição, que pegou um livro lá e está fazendo é um tratado. VILDENAN diz que tem certeza que do 
alto escalão lá não tem nada a ver. TOMAZ fala que está fazendo uma peça mais bem elaborada, que está citando artigo de lei, 
que está citando doutrina, que sabe que ele (JESUALDO) vai pegar para tentar derrubar. VILDENAN comenta que na véspera do 
pregão o JESUALDO perguntou se tinha mais alguém, que disse que tinha, mas que não era para mandar para mais ninguém, só 
para fulano de tal, que se tiver alguma coisa voando é por parte do JESUALDO, que lava as suas mãos. TOMAZ fala que a sua 
intenção é de ser coerente com o que combinaram no dia. VILDENAN fala que tem certeza disso e que tem a honra de trabalhar 
com TOMAZ. Este comenta que essa mesma menina foi lá em Araguapaz, participou do transporte, que conversou com ela, que 
ela abriu mão, foi embora, que não tem vínculo com essa pessoa e nem com outras. Falam sobre mandar o martelo dentro da 
legalidade.

COMENTÁRIO:

6284054872 02/05/2013 18:44:30 02/05/2013 18:48:52

        0 00:04:22 6298015176 EETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: VILDENAN pede para TOMAZ avisá-lo quando enviar o e-mail, que aí ele passa para o SALMO. TOMAZ fala que vai mandar no e-

mail dele também. TOMAZ pede desculpa por ter enrolado, mas que quis fazer uma coisa bem feita, que o JESUALDO ligou 
pedindo ele para mudar sua posição, que pegou um livro lá e está fazendo é um tratado. VILDENAN diz que tem certeza que do 
alto escalão lá não tem nada a ver. TOMAZ fala que está fazendo uma peça mais bem elaborada, que está citando artigo de lei, 
que está citando doutrina, que sabe que ele (JESUALDO) vai pegar para tentar derrubar. VILDENAN comenta que na véspera do 
pregão o JESUALDO perguntou se tinha mais alguém, que disse que tinha, mas que não era para mandar para mais ninguém, só 
para fulano de tal, que se tiver alguma coisa voando é por parte do JESUALDO, que lava as suas mãos. TOMAZ fala que a sua 
intenção é de ser coerente com o que combinaram no dia. VILDENAN fala que tem certeza disso e que tem a honra de trabalhar 
com TOMAZ. Este comenta que essa mesma menina foi lá em Araguapaz, participou do transporte, que conversou com ela, que 
ela abriu mão, foi embora, que não tem vínculo com essa pessoa e nem com outras. Falam sobre mandar o martelo dentro da 
legalidade.

COMENTÁRIO:

6284054872 02/05/2013 20:58:42 02/05/2013 21:04:08

        0 00:05:26 6296875082 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz a VIVIANE que acredita que a "menina" de São Patrício vai aceitar trabalhar para ele; que falou para ela ir ao 
escritório conhecer MARIANA; que é provável que o Prefeito não goste que ela trabalhe para TOMAZ, pois "vai desfalcar". 
VIVIANE diz que ela poderá "carregar?" a licitação. TOMAZ diz que, ao invés do "Prefeito?" contratar outra funcionária, poderá 
pagar para a possível futura funcionária de TOMAZ , que trabalhará para ambos. 

COMENTÁRIO:

6284054872 03/05/2013 08:00:55 03/05/2013 08:04:38

        0 00:03:43 6296875082 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VIVIANE e TOMAZ conversam sobre questões do seu trabalho. TOMAZ diz que viajará na próxima semana, pois tem pregão em 
Araguapaz que durarão dois dias. VIVIANE pede para TOMAZ organizar seu horário, pois precisa de alguém para f icar em casa 
à noite com os f ilhos.

COMENTÁRIO:

6284054872 03/05/2013 08:33:41 03/05/2013 08:38:22

        0 00:04:41 6230914566 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ e MNI tratam de assuntos administrativos.
 
4m0s - MARIANA diz que está aguardando algumas empresas pegar uns documentos de Araguapaz, tem umas quatro prontas. 
TOMAZ pergunta o que é de Araguapaz, MARIANA diz que é carta convite. MARIANA diz que distribuiu na data de ontem o de 
Carmo, irá fazer o de medicamento que é mais complicado, os demais incumbiu o LUCAS 

COMENTÁRIO:

6284054872 03/05/2013 10:57:30 03/05/2013 11:02:14

        0 00:04:44 6233486333 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: SALMO convida TOMAZ para resolver o problema do edital do transporte, SALMO diz concordar com o pensamento de TOMAZ, 
pois o edital é soberano, os anexos fazem parte integrante do edital, portanto, deverá ser obedecido, anda pelo princípio da 
legalidade. SALMO diz não concordar com a assinatura do prefeito no parecer de TOMAZ, questiona o fato do prefeito assinar 
em parecer jurídico. TOMAZ alega que a legislação prevê a assinatura de autoridade superior. SALMO e TOMAZ acertam o 
encaminhamento do parecer à comissão para envio ao prefeito manifestar e f inalizar o processo licitatório.

COMENTÁRIO:

6284054872 03/05/2013 11:03:49 03/05/2013 11:06:49

        0 00:03:00 6233486046 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VILDENAN repassa a TOMAZ que JOSUALDO a opinião de que a assinatura na última parte não é do prefeito. TOMAZ diz ter 
combinado com o SALMO que irá transformar isso(resultado do julgamento de recurso) em parecer jurídico, mais quem julga é o 
prefeito segundo legislação, o que na visão de TOMAZ não importa, ele irá emitir outro em forma de parecer e o prefeito emite 
outro acatando ou não o parecer. VILDENAN diz que JOÃO manifestou, dizendo que não iria mexer com isso. TOMAZ diz que ele 
terá que manifestar, acatando ou não.

COMENTÁRIO:

6284054872 03/05/2013 11:16:23 03/05/2013 11:19:06

        0 00:02:43 6285212792 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ solicita a PEDRO para que este lhe informe o número da conta. PEDRO informa os seguintes dados: Banco do Brasil, Ag. 
1752-3; C/c  41883-8 em nome de ADMILSON CLEMENTE. TOMAZ diz que irá mandar fazer o depósito. PEDRO diz que é um 
pagamento que terá que fazer para ADMILSON e este pede para lhe passar R$ 2.100,00 e, o restante é para passar em outra 
conta da Caixa Econômica Federal. Ag. 1752 Conta 20226-8; Op. 001 em nome de LUANA MACHADO, CPF 022.995.791-92. 
TOMAZ diz para PEDRO que se este conseguir o CPF de ADMILSON ele realiza a transferência on-line. PEDRO fica de informá-lo.
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COMENTÁRIO:

6284054872 03/05/2013 11:21:23 03/05/2013 11:22:15

        0 00:00:52 6285212792 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: PEDRO informa a TOMAZ o CPF de ADMILSON: 521.723.681-72. TOMAZ diz que até às 13h00m realizará a transferência, PEDRO 
agradece.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 03/05/2013 11:22:09 03/05/2013 11:27:24

        0 00:05:15 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a TOMAZ que precisa conversar com o mesmo à respeito de outro cliente que foi para o site, às vezes ele 
precisa de dar um jeito de ver com o prefeito lá. TOMAZ diz que aquilo não é assim não. EDILBERTO diz que tem coisa que não 
foi organizada dentro(não completa a frase), porque senão dará problema. TOMAZ pergunta se vai cancelar. EDILBERTO diz que 
aquele de ontem iria cancelar, que conversou com a menina de TOMAZ lá. TOMAZ pergunta se irá cancelar, EDILBERTO 
confirma e  disse que falaram com o chefe maior e com a outra pessoa lá e, ou adiar, não sabe dizer, diz que terá que ver como 
o MILTON que conversou com ela lá, e, tem uma outra lá também, que talvez ele irá conversar com o pregoeiro lá, EDILBERTO diz 
que tem que ir para a mão do TOMAZ, pois ele é o responsável lá, no caso a pessoa teria ligar para ele. TOMAZ diz ter passado 
o arquivo que eles pediram, que não passou pela sua cabeça que eles iriam colocar(publicar). EDILBERTO diz estar tudo bem, 
está controlado, agora, tem um outro lá  que  irá passar para o TOMAZ ver o que fazer, aqueles outros estão caminhando certo, 
sem problema, o que não pode acontecer é, sair da mão deles, EDILBERTO diz que irá passar para o MILTON para este explicar 
um outro. MILTON diz a TOMAZ ter deparado com umas situações em Araguapaz e Mozarlândia naquele mesmo modelo, do 
mesmo jeito de Araguapaz que ele lhe explicou anteriormente. MILTON diz ter recebido uma ligação de VILDENAN e este teria lhe 
dito que era para levar as propostas em CD ou pen-drive, mais não tinha colocado isso em edital. MILTON diz ter falado para 
VILDENAN para cancelar e abrir novamente, porque aí eles sentam e conversam. TOMAZ pergunta se ele topou fazer. MILTON 
diz que sim. Que VILDENAN pediu para ele conversar com TOMAZ e com o JOÃOZINHO, pois o que eles definirem estará 
definido, sendo que JOÃOZINHO pediu para VILDENAN conversar com MILTON para tomar providência antes, para não deixar 
f icar em cima da hora. TOMAZ diz que se ele já falou com o prefeito(não completa a frase). MILTON diz que o FAUSTO do mesmo 
jeito, ele disse para passar para MARIANA e TOMAZ, porque, o que estiver decidido, estará decidido. MILTON diz ter informado a 
MARIANA, está lhe informando para não providenciar muito em cima. TOMAZ pergunta MILTON se ele passou essa posição para 
a MARIANA. MILTON diz que passou para a MARIANA o de Araguapaz, de Mozarlândia não, está informando agora. MILTON 
pergunta se TOMAZ estará em Goiânia esta semana. TOMAZ diz que sim e, segunda-feira estará em Araguapaz. MILTON pede 
para TOMAZ verificar direito, passar o cancelamento do edital, bem como o da cidade de Mozarlândia. TOMAZ concorda. MILTON 
diz ter conversado com RONAN de Araguapaz para f icar tudo no jurídico, tudo na mão de TOMAZ. TOMAZ concorda. MILTON diz 
que segunda-feira estará lá. MILTON diz que eles estão cientes, mais se ele quiser informar a MARIANA para fazer isso em 
Mozarlândia. TOMAZ diz que irá falar para ela já soltar lá.

COMENTÁRIO:

6284054872 03/05/2013 11:37:43 03/05/2013 11:40:14

        0 00:02:31 6285990002 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz esta chegando no Banco do Brasil. TOMAZ diz ter conta na instituição. HNI diz que os projetos da construção da 
prefeitura foram encaminhados para a câmara na data de ontem, comentam sobre retirada de pauta de projetos. TOMAZ informa 
a HNI a seguinte conta: AG. 3486-X C/C 20747-0 VIVIANE POLICENA ROSA.HNI diz que irá depositar agora. 

COMENTÁRIO:

6284054872 03/05/2013 11:40:46 03/05/2013 11:46:08

        0 00:05:22 6285613428 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JADE? diz estar em Carmo do Rio Verde e o povo está bravo com o mesmo, pois estão com algumas coisas atrasadas. TOMAZ 
diz estar tudo parado, na comissão de licitação não tem uma emergencial pronta, não tem uma planilha pronta, diz ter f icado dois 
dias da semana passada na cidade, e, nada vai para a frente, porque não tem solicitação de secretário, não tem dotação, não 
tem planilha feita pelo compras, inclusive pegou quatro processos e seu contrato em uma estante. JADE? pergunta se está 
faltando dotação, e a comissão de licitação. TOMAZ diz que a comissão de licitação chama CELSA, a qual pega muita coisa para 
fazer e, não sai do lugar. TOMAZ diz ter falado isso para o DELSO, para o PEDRO, falou que a assessoria dele não é para f icar 
lá, pelo valor que pagam, pois eles não pagam combustível, estadia e refeição, diz ter informado ao DELSO a função de sua 
consultoria, não é de fazer as coisas e sim orientar. 

2m35s
TOMAZ - Inclusive eu peguei quatro processo que tavam parado na estante, inclusive o meu contrato, o processo do meu 
contrato tinha uma capa aí JADE, com o meu contrato e minhas certidões, só, ninguém mexeu.
HNI(JADE?) - (...)
TOMAZ - Ninguém mexeu, ninguém mexeu, ninguém faz nada, aí eu peguei e trouxe, trouxe uns quatro processo pra eu fazer 
tudo aqui, manda (...)
HNI(JADE?) - (...)
TOMAZ - Então, assim, 
HNI(JADE?) - Tô entendeno.
TOMAZ - Cê tá entendeno? 
HNI(JADE?) - (...)
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TOMAZ - Aí, tem um sistema (...) comissão de licitação, que faça o serviço, eu oriento, ajudo, dô modelo, confiro, agora ir aí  pra 
fazer as coisas, eu não, num dô conta.
HNI(JADE?) - Não, aí eu entendi então.
TOMAZ - Cê entendeu?
...

COMENTÁRIO:

6284054872 03/05/2013 13:23:59 03/05/2013 13:25:50

        0 00:01:51 6296291705 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DOUGLAS(VIANÓPOLIS) pergunta TOMAZ quando irá começar entregar o talão de IPTU, para manda confeccionar as capas. 
TOMAZ diz precisar  com CÁSSIO se o mesmo terminou o trabalho dele.TOMAZ diz não ter notícia, pois está cuidando da dívida 
ativa.

COMENTÁRIO:

6284054872 03/05/2013 13:35:24 03/05/2013 13:36:18

        0 00:00:54 6230954785 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI pergunta a TOMAZ se, referente ao cancelamento do medicamento, poderá pôr a expressão "novo edital será publicado em 
breve", ao invés de colocar a data da próxima publicação. TOMAZ diz que não precisa colocar.  

COMENTÁRIO:

6284054872 03/05/2013 13:50:26 03/05/2013 13:52:32

        0 00:02:06 6296875082 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VIVIANE diz a TOMAZ que foram depositados R$ 3.000,00 em sua conta. TOMAZ diz que foi o Prefeito de São Patrício quem 
depositou. VIVIANE diz que falou com RODRIGO para ele f icar em sua casa em companhia a Dona MARIA e os f ilhos do casal.  

COMENTÁRIO:

6284054872 03/05/2013 13:53:10 03/05/2013 13:57:31

        0 00:04:21 6284585252 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI diz que falou com Prefeito, mas ele ainda não tinha vista os e-mails que TOMAZ e Dr. "TALMO?" encaminharam, diz que o 
Parecer foi favorável, que o Prefeito fará homologação (para circulação de ônibus?) na segunda-feira, que o Prefeito quer 
passar para "equipe" de TOMAZ as linhas do Universitário, mas quer fazer por carta convite, valor menor que R$ 30.000,00. 
TOMAZ diz que estará em Araguapaz segunda-feira e em Mozarlândia, provavelmente, na terça-feira. TOMAZ questiona se a 
outra empresa irá recorrer. MNI acredita que não, porque, supostamente, não haveria questões passíveis de modif icações. 

COMENTÁRIO:

6284054872 03/05/2013 14:37:58 03/05/2013 14:38:57

        0 00:00:59 3436903020 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz a LETÍCIA que não recebeu e-mail com cópias digitalizadas de um parecer jurídico que SARA ou KAREN lhe 
encaminhou. LETÍCIA diz que pedirá para encaminhar novamente. 

COMENTÁRIO:

6284054872 03/05/2013 15:24:05 03/05/2013 15:25:32

        0 00:01:27 6296875082 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: VIVIANE diz a TOMAZ que f icará quase duas semanas em viagem, que MARIANA falou que, provavelmente, precisará alterar 
contrato social da Fortiori; diz que deixou cópias assinadas para reconhecer f irma, caso necessário.  

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 03/05/2013 15:24:17 03/05/2013 15:25:32

        0 00:01:15 6286975082 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VIVIANE diz a TOMAZ que f icará quase duas semanas em viagem, que MARIANA falou que, provavelmente, precisará alterar 
contrato social da Fortiori; diz que deixou cópias assinadas para reconhecer f irma, caso necessário.  

COMENTÁRIO:

6284054872 03/05/2013 16:23:50 03/05/2013 16:28:00

        0 00:04:10 6233486333 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VILDENAN fala a TOMAZ que no e-mail o parecer jurídico só foi uma folha. TOMAZ diz que são 9 folhas, que é só VILDENAN ir 
passando a setinha. VILDENAN tenta abrir o documento. Falam sobre JOÃO fazer um despacho aprovando, acatando o parecer 
jurídico, recomendando a homologação do processo licitatório. 
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COMENTÁRIO:

6284054872 03/05/2013 16:42:17 03/05/2013 16:43:26

        0 00:01:09 6233486333 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: VILDENAN diz a TOMAZ que não consegue visualizar as outras páginas, só a primeira. TOMAZ fala que vai gravar em outro tipo 
de arquivo e vai enviar novamente.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 03/05/2013 16:56:12 03/05/2013 17:00:24

        0 00:04:12 3491610250 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RODRIGO diz a TOMAZ que estava conversando com FERNANDA sobre contrato de Araguari, que ela sugeriu tirar o regime de 
servidores públicos. RODRIGO comenta outras alterações que quer fazer no contrato. TOMAZ fala que não tem problema. 
RODRIGO diz que o relatório de prestação de serviços vai mandar na prefeitura na segunda-feira, que TOMAZ não estará lá. 
TOMAZ fala para ele mandar, que eles vão receber lá, que o processo está pronto, que organizaram tudo, que com as outras 
alterações vai dar certinho para fazer o pagamento. RODRIGO pergunta que dia TOMAZ volta a Araguari. TOMAZ fala que 
semana que vem deve estar lá, que na quarta ou quinta deve estar de volta, que RODRIGO pode pedir FERNANDA para ligar para 
ele, que aí coloca a data em que estará em Araguari. RODRIGO diz que só vai alterar o item "a", que vai imprimir e já vai mandar 
assinado na segunda.  TOMAZ  pede RODRIGO para entregar para SAMANTA.

COMENTÁRIO:

6284054872 03/05/2013 18:03:36 03/05/2013 18:13:18

        0 00:09:42 6296875082 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ conversa com sua esposa VIVIANE e comenta que o povo lá não desenrola, que está doido para ir para Uberlândia, que 
está tendo greve de ônibus. VIVIANE diz que em Goiânia também está com greve de ônibus. TOMAZ fala que quer ir a Uberlândia 
para depois ir para Goiânia. VIVIANE comenta sobre dia tenso que teve na empresa.  TOMAZ comenta que está cansativo o seu 
trabalho, que as coisas do escritório não andam, que não cai dinheiro em sua conta, que só São Patrício e Carmo do Rio Verde 
que pagou, mais ninguém. Falam sobre MARIANA fazer as cobranças. TOMAZ salienta que Pires do Rio já tem 4 meses, que 
Araguapaz, Mozarlândia, Araguari. VIVIANE aconselha TOMAZ a tomar postura nesses municípios, que TOMAZ deve ir 
pessoalmente. TOMAZ comenta sobre despesas do escritório. VIVIANE diz que quanto mais acumular, f ica mais dif ícil de receber.

COMENTÁRIO:

6284054872 04/05/2013 11:32:37 04/05/2013 11:36:42

        0 00:04:05 3484204848 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDY pergunta à ZILDA pelo paradeiro desta. ZILDA está no centro (UBERLÂNDIA). A ligação é repassada ao TOMAZ, que 
convida ZILDA para almoçar. ZILDA sugere o TROPEIRO. TOMAZ tem uma reunião com, em ARAGUARI, com O PREFEITO, às 
15h. Irão com TOMAZ o EDUARDO e outros...

COMENTÁRIO:

6284054872 04/05/2013 19:29:27 04/05/2013 19:35:23

        0 00:05:56 3432234369 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCEL pergunta TOMAZ se deu certo lá. TOMAZ diz que após dez minutos de conversa acertaram tudo. MARCEL pergunta se 
LÉO lhe telefonou, pois ele pediu o telefone para encontrá-lo juntamente com o RAUL. MARCEL pergunta por ontem. TOMAZ diz 
que teve que apagar um incêndio lá. MARCEL sugere levar BORELI para conversar com TOMAZ, este diz que é melhor, pois 
conversam sem pressão,  informa que a lista que estava na pauta já foi discutida com ele, ele (BORELLI) teria lhe dado 
autonomia, não vai parar, irá confeccionar os editais. TOMAZ acerta com MARCEL para levar o BORELI ao escritório do mesmo 
na próxima semana.  

COMENTÁRIO:

6284054872 06/05/2013 10:48:42 06/05/2013 10:51:51

        0 00:03:09 6434617934 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDMUNDO reclama com TOMAZ que não foi encaminhado os boletos. TOMAZ diz não emitir. EDMUNDO diz que fará os cheques. 
TOMAZ diz que poderá fazer os cheques, porque LUCAS irá lá. TOMAZ pergunta EDMUNDO se não houve repercussão daquele 
outro negócio. EDMUNDO diz que sim, pois o LUIZ MAURO mandou uma correspondência solicitando o valor da folha  referentes 
ao mês de outubro/2012 e abril/2013.

COMENTÁRIO:

6284054872 06/05/2013 11:21:51 06/05/2013 11:38:33

        0 00:16:42 6281595936 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pede explicações à MARIANA sobre a questão de ISRAELÂNDIA. MARIANA disse que o PREFEITO DA CIDADE esteve 
no escritório na terça-feira passada e algumas das documentações estavam vencidas. MARIANA tentou encaminhar o 
documento, mas o PREFEITO só aceita em mãos, não dá opções para remessa de outro meio. TOMAZ orienta a MARIANA a 
conversar com o EDILSON, se dá para encaminhar por algum (ambulância). MARIANA salienta que o PREFEITO DE ISRAELÂNDIA 
não conversa muito por telefone. TOMAZ pede o andamento da questão do processo da DÍVIDA ATIVA de PIRES DO RIO, o que 
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falta para fazer sobre as notif icações. MARIANA responde que as notificações começaram a ser impressas na sexta-feira. Falta 
assinar o contrato de VIANÁPOLIS pelo PREFEITO. MARIANA detalha os valores de negativação no SERASA... Serviços do 
SERASA não exige nenhum tipo de licitação, pois o serviço é único. TOMAZ pede buscas no sentido de verificar se há exigência 
de lei para inclusão de devedores de impostos no SERASA. TOMAZ quer que o LUCAS vá a PIRES DO RIO e procure o 
GLEIDINHO para acompanhar a situação da DÍVIDA ATIVA (procedimentos). LUCAS levará o contrato de VIANÓPOLIS para 
assinatura. TOMAZ pede que LUCAS traga seu cheque de PIRES DO RIO, que pegue com o EDIMUNDO. MARIANA está 
organizando a questão do FUNRURAL. MARIANA necessita ir a INACIOLÂNDIA para ver a questão do contrato. TOMAZ salienta 
que o VILDENAN não está mais responsável pela licitação de MOZARLÂNDIA, entrou outro cara novo que conhece de licitação. 
TOMAZ irá a MOZARLÂNDIA amanhã. TOMAZ pergunta pela organização dos documentos de CARMO DO RIO VERDE. MARIANA 
responde que ele e o LUCAS estão organizando. TOMAZ frisa que a CELSA de CARMO DO RIO VERDE deverá ser procurada 
pelo LUCAS para definir o contrato, pois ela tem rejeição com TOMAZ  e MARIANA. MARIANA indaga sobre a questão do 
recebimento dos serviços prestados para ARAGUAPAZ - problemas com notas. TOMAZ necessita de uma nota no R$ 7.900,00 
de outra sociedade de advogados para receber de ARAGUARI. A nota não pode ser em nome do escritório de TOMAZ. 
MARIANA diz que consegue, mas TOMAZ pede preferência para o CELSO - ver com este primeiro. TOMAZ bolará o objeto para 
a emissão da nota. MARIANA pergunta ao TOMAZ se este irá repassar o salário dela hoje. TOMAZ responde que sim, R$ 
2.000,00. R$ 3.000,00 só depois de avaliar o serviço dela... 

COMENTÁRIO:

6284054872 06/05/2013 11:39:03 06/05/2013 11:40:21

        0 00:01:18 6281595936 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LU cobra de MARIANA pelo processo da SILVANDA - estrutura do show  do EDUARDO COSTA. MARIANA deve terminar até às 
15h. LU deve mandar o SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE pegar hoje contrato e outros.  

COMENTÁRIO:

6284054872 06/05/2013 11:41:31 06/05/2013 11:44:35

        0 00:03:04 6282843553 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CÁSSIO informa a TOMAZ que está com a documentação de Mozarlândia para lhe entregar. TOMAZ pergunta CÁSSIO que dia 
eles podem reunirem para tratarem de Pires do Rio. CÁSSIO diz estar indo em Pires do Rio para fechar o mês. TOMAZ diz para 
reunir e ver o que ela(Patrícia) está falando. CÁSSIO diz estar tudo certo lá, já pagaram esse mês.

COMENTÁRIO:

6284054872 06/05/2013 11:55:06 06/05/2013 11:56:57

        0 00:01:51 6499255968 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ informa PATRÍCIA que CÁSSIO ligou, dizendo que agendou com ela hoje, o que eles acertarem é para informá-lo para 
que ele possa fazer as certidões, se for necessário ele já faz e envia no email de MARCELO, eles colhem a assinatura, é para 
ela ver o que é a negociação com ele(Cássio). TOMAZ diz estar esperando somente CLEITINHO imprimir as notif icações, estão 
todas zeradas.

COMENTÁRIO:

6284054872 06/05/2013 11:57:18 06/05/2013 12:00:20

        0 00:03:02 6285581498 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ conversar com o ELDER sobre a instalação de antenas e pede que este vá fazer orçamento. TOMAZ repassa o 
endereço: AV. T-14 n.º 1025, esquina com a S-05, perto do Pão de Açúcar, um sobrado de esquina.   

COMENTÁRIO:

6284054872 06/05/2013 13:57:40 06/05/2013 13:58:50

        0 00:01:10 6285958811 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: EDUARDO da empresa VANGUARD sobre edital de medicamentos e materiais hospitalares de Corumbaíba. TOMAZ diz que estão 
fechando a lista e provavelmente a semana que vem será publicado o edital.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 06/05/2013 14:04:49 06/05/2013 14:08:08

        0 00:03:19 6281400407 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (MARCEL?) conversa com TOMAZ sobre este encontrar com o compadre em "Nova Crixas", que ele quer acertar os 
detalhes daquele negócio. TOMAZ fala que amanhã estará em Mozarlândia, que aí dá um pulo lá. HNI pede para TOMAZ ligar para 
ele quando estiver saindo de Mozarlândia, pois vai ligar para o compadre f icar o aguardando. HNI pergunta se TOMAZ conseguiu 
falar com o LEO no sábado. TOMAZ fala que não. HNI pergunta quando TOMAZ vai lá. Este diz que na quinta ou sexta. HNI 
comenta que tinha que ser em um dia que dava para marcar com o "estado maior", que o ideal é sexta. Falam sobre assunto 
pessoal.

COMENTÁRIO:

6284054872 06/05/2013 15:40:45 06/05/2013 15:41:38

        0 00:00:53 6230914566 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: MARIANA diz que  o cancelamento do medicamento de ARAGUAPAZ  que o RONAN ligou muito em cima e que vai sair amanhã - 

publicação -  TOMAZ diz que não tem problema que  não vai aparecer ninguém, pois já avisou todo mundo.  MARIANA diz que  
saindo amanhã conta  sexta e segunda.

COMENTÁRIO:

6284054872 06/05/2013 17:51:33 06/05/2013 17:57:52

        0 00:06:19 6284585252 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ conversa com uma MNI que está em GOIANÉSIA. TOMAZ avisa MNI que marcou com o PREFEITO de NOVA CRIXÁS que 
está lhe aguardando. TOMAZ combina com a MNI de estarem na cidade no dia seguinte. TOMAZ pede que a MNI procure o JOSÉ 
MARIA e pegue o EDITAL para orientá-lo. MNI responde que já pegou o EDITAL e que o achou muito fraco. TOMAZ salienta que 
MNI fale direto com o JOSÉMARIA (esposo da PREFEITA). MNI disse que vai levar um pessoal da equipe. TOMAZ está em 
MOZARLÂNDIA. MNI pergunta se amanhã verá TOMAZ. MNI perdeu sua bolsa...TOMAZ entende que não poderá acompanhar a 
MNI em NOVA CRIXÁS. MNI comenta que em MOZARLÂNDIA quase não para TOMAZ para não dar a entender que havia alguma 
coisa irregular. MNI assevera que ganhou lá porque ganharam mesmo. 

COMENTÁRIO:

6284054872 06/05/2013 18:13:55 06/05/2013 18:15:16

        0 00:01:21 3488920000 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCEL pergunta se TOMAZ sabe o que vai ter de manhã em Araguari. TOMAZ diz que não. MARCEL indaga onde ele pega a 
relação de quais licitações irão ter. TOMAZ fala que sobre a relação a SAMANTA sabe. TOMAZ acha que é de tratores.

COMENTÁRIO:

6284054872 06/05/2013 18:26:15 06/05/2013 18:27:41

        0 00:01:26 6299764848 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: COLOMBO pergunta quando TOMAZ estará em Goiânia. Este diz que na quarta, quinta e sexta. COLOMBO comenta que esteve 
com o FRANK no fim de semana, que eles acharam melhor COLOMBO encontrar com TOMAZ pessoalmente para conversarem a 
respeito de como fica. TOMAZ diz que na quarta estará o dia inteiro no escritório. COLOMBO fala que se não for para Brasília na 
quarta, liga para TOMAZ, que conforme for, eles conversam antes dele ir para Brasília.

COMENTÁRIO:

6284054872 06/05/2013 20:34:38 06/05/2013 20:37:09

        0 00:02:31 6296875082 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FELÍCIA e TOMAZ conversam. TOMAZ está saindo agora da PREFEITURA DE ARAGUAPAZ. FELÍCIA pergunta se a menina ligou 
falando se vai para o escritório. TOMAZ disse que não...

COMENTÁRIO:

6284054872 06/05/2013 20:40:44 06/05/2013 20:42:11

        0 00:01:27 3488920000 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ comenta a um HNI que não entendeu... HNI explica que TOMAZ disse que tinha um rapaz qualif icado para ocupar um 
cargo no lugar de um cara que era contra tudo e todos. HNI salienta que está tudo resolvido, que é para TOMAZ verificar, pois só 
pode dispensar referida pessoa com outro profissional...

COMENTÁRIO:

6284054872 07/05/2013 08:27:27 07/05/2013 08:28:31

        0 00:01:04 6299642801 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DELSON (prefeito de CARMO DO RIO VERDE) pergunta a TOMAZ se PEDRO havia lhe repassado o número da conta para ele 
fazer o depósito. TOMAZ diz que fez o depósito domingo, que tem os comprovantes. DELSON diz que ligou só para confirmar, 
porque "rapaz" estava com ele.

COMENTÁRIO:

6284054872 07/05/2013 08:50:12 07/05/2013 08:51:47

        0 00:01:35 6281595936 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ questiona para quem MARIANA enviou as notas (de Mozarlândia) referentes aos meses de março e abril. MARIANA diz 
que ao VILDENAN. TOMAZ fala que ele não recebeu e pede urgência no envio. MARIANA diz que enviará por e-mail novamente.  

COMENTÁRIO:

6284054872 07/05/2013 08:54:24 07/05/2013 08:56:21

        0 00:01:57 6230914566 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pede para LETÍCIA lhe enviar as notas (de Mozarlândia) referentes aos meses de março e abril, através dos e-mails 
dep.comprasdemozarlandia@hotmail.com, depmarilda.morais@hotmail.com, com cópia para ele. 
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COMENTÁRIO:

6284054872 07/05/2013 09:15:40 07/05/2013 09:16:11

        0 00:00:31 6230954785 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI (LETÍCIA?) diz que enviou (as notas de Mozarlândia, referentes aos meses de março e abril) para os e-mails. 

COMENTÁRIO:

6284054872 07/05/2013 09:21:37 07/05/2013 09:22:47

        0 00:01:10 6285212118 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: BETÂNIA diz a TOMAZ que precisa, com urgência, adquirir medicamentos e insumos ambulatoriais; fala que a SELMA lhe disse 
que, para fazer quaisquer pedidos ou orçamentos deverá basear-se em quem ganhou a licitação, que a lista está com TOMAZ e 
pede que lhe encaminhe por e-mail. TOMAZ diz que pedirá para MARIANA lhe encaminhar. 

COMENTÁRIO:

6284054872 07/05/2013 09:22:57 07/05/2013 09:24:45

        0 00:01:48 6281595936 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ questiona a MARIANA sobre (a ata do) o pregão de medicamentos de Carmo do Rio Verde. MARIANA diz que ainda 
concluiu. TOMAZ pede que ela lhe encaminhe a lista (que consta quais itens cada empresa ganhou), para os e-mails de SELSA e 
BETHÂNIA, para que elas possam fazer os pedidos. 

COMENTÁRIO:

6284054872 07/05/2013 09:25:03 07/05/2013 09:29:24

        0 00:04:21 6284618622 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JAQUELINE diz a TOMAZ que as empresas não têm como emitir nota com a mesma quantidade que foi licitada por causa de 
alterações na fabricação e questiona se as elas poderão emiti-las com o mesmo preço. TOMAZ confirma; também conversa com 
JAQUELINE sobre a proposta de trabalho que lhe fez. JAQUELINE diz que não interessa vir para Goiânia e fala para TOMAZ que 
poderá ajudá-lo nas demandas das cidades próximas. TOMAZ diz que, dependo da quantidade de ações em Carmo do Rio 
Verde, contatará JAQUELINE.

COMENTÁRIO:

6284054872 07/05/2013 10:20:00 07/05/2013 10:24:30

        0 00:04:30 3484291221 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: SANDRA (representante da empresa Droga Fonte Ltda.) diz que falou com Leandro na Prefeitura a respeito do edital para 
aquisição de medicamentos e ele repassou TOMAZ. TOMAZ diz que não "soltou porque as requisições não chegaram ainda à 
comissão de licitação". SANDRA questiona se TOMAZ sabe o prazo de entrega dos medicamentos. TOMAZ diz que é imediato, 
com prazo máximo de quatro dias. SANDRA diz que, desta forma, quem participará da licitação serão somente empresas locais, 
porque é impossível fazer entrega em dois dias, questiona se é o Secretário da Saúde (ALFREDO) quem pediu, diz que falará 
com ele porque o procedimento que tem sido adotado impede outras empresas de participar, que a empresa que trabalha tem 
interesse em apresentar melhor preço para município, mas este prefere "negócio superfaturado", que pedirá 
verif icação/investigação. TOMAZ diz que não tem edital. SANDRA fala que o pregão acontecerá e tomará providências em razão 
do prazo de entrega; que apresentará notícia ao Ministério Público. TOMAZ diz que MP e Tribunal de Contas são os primeiros a 
tomarem conhecimento do edital. SANDRA diz que pedirá providências.  

COMENTÁRIO:

6284054872 07/05/2013 11:40:03 07/05/2013 11:42:20

        0 00:02:17 6281400407 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ conversa com HNI (MARCEL?) e pede o telefone do ZÉ MARIA. HNI fala que este ligou para ele agora e disse que está 
em uma reunião em Goiás Velho, que de ele vai para Goiânia, que marcou de almoçar com ele em Goiânia amanhã às 11hs. 
TOMAZ fala que vai almoçar com eles. HNI comenta que vai levar uma coisa para TOMAZ referente ao que aconteceu lá hoje, 
que vai entregar em mãos. TOMAZ salienta que vai levar aquela pessoa que ele havia falado para HNI. Este fala que o segundo 
também estará lá. HNI diz que amanhã liga para TOMAZ marcando o local. TOMAZ diz que está em Mozarlândia.

COMENTÁRIO:

6284054872 07/05/2013 13:38:39 07/05/2013 13:40:22

        0 00:01:43 6233801305 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LUZIANE informa ao TOMAZ que está olhando o pagamento deste e tira algumas dúvidas do contrato (vigência)... TOMAZ fica de 
encaminhar os dados de sua conta por e-mail para que o empenho do pagamento seja realizado. LUZIANE cobra a ida de TOMAZ 
à cidade, pois o negócio está ficando sério por lá.  

COMENTÁRIO:

6284054872 07/05/2013 13:40:58 07/05/2013 13:43:10

        0 00:02:12 6434614000 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: MARCELO da PREFEITURA DE PIRES DO RIO fala ao TOMAZ que a PATRÍCIA estava com o CÁSSIO DA ONIX e pediu para ver 

sobre a licitação do transporte - primeiro objeto: transporte escolar. Ficou devido em diálogos que tal serviço não acontecerá 
mais. O transporte de Goiânia e Catalão, querem diminuir os valores:  R$ 18.840,00 e R$ 17.980,00. MARCELO indaga se cancela 
a licitação e faz outra só com o objeto de transporte de paciente ou se suprime o transporte escolar diminuindo o transporte de 
paciente. TOMAZ orienta: desmembrar  os  contratos por objetos... A ligação está péssima, TOMAZ ligará no celular de 
MARCELO.

COMENTÁRIO:

6284054872 07/05/2013 13:43:35 07/05/2013 13:46:16

        0 00:02:41 6499299174 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ volta a dialogar com o MARCELO e diz o que pode ser feito: desmembrar os  contratos por  objetos, renegociar os 
valores na ata e na homologar só os serviços a serem prestados. MARCELO disse que já publicou o extrato do contrato no Diário 
Oficial do Estado. TOMAZ responde que é só não certificar isso no processo. Deverá ser homologado só o que for ser 
contratado. TOMAZ disse que isso é melhor do que fazer outra licitação. TOMAZ deverá ir a PIRES DO RIO na sexta-feira.

COMENTÁRIO:

6284054872 07/05/2013 13:46:36 07/05/2013 13:47:20

        0 00:00:44 6285581498 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ÉLDER avisa ao TOMAZ que deverá atrasar uns minutinhos para ir em uma localidade, pois está no Itaipú. TOMAZ pede que 
ÉLDER ligue assim que estiver lá, para que receba de TOMAZ algumas informações.

COMENTÁRIO:

6284054872 07/05/2013 14:39:07 07/05/2013 14:40:43

        0 00:01:36 6233801305 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI fala a TOMAZ que está fazendo os orçamentos da panif icadora e pergunta se faz por quilo. TOMAZ diz que é para fazer por 
quilo, pelo valor unitário, pois não pode destoar do edital, que depois faz uma conta matemática e transforma em unidade. 

COMENTÁRIO:

6284054872 07/05/2013 15:51:50 07/05/2013 15:52:41

        0 00:00:51 6299725242 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: ANDRÉ pergunta se TOMAZ tem novidade sobre a "motoniveladora". TOMAZ diz que vai ser publicado novamente e pede para 
ANDRÉ dar um pulinho em seu escritório amanhã. Marcam para 10hs.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 07/05/2013 16:04:24 07/05/2013 16:05:56

        0 00:01:32 6592721031 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ALEX DE NOVA MUNTUM cobra de TOMAZ a resposta do MARCO ANDRÉ sobre a questão dos impostos (retenção dos impostos 
na nota f iscal) para fechar com o cara da construtora, TOMAZ pede um prazo para contatar com o FRANCK e dar a resposta.  

COMENTÁRIO:

6284054872 07/05/2013 17:02:02 07/05/2013 17:04:40

        0 00:02:38 6281595936 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta MARIANA se ela está com suas notas f iscais no computador e fala que a LETÍCIA mandou uma nota de Carmo 
do Rio Verde, que está tudo escrito errado e pergunta quem está fazendo essas notas. MARIANA fala que ela escreveu as 
notas. TOMAZ fala que está errado. MARIANA pergunta o número da nota. TOMAZ fala que a 129, município de Mozarlândia, 
contrato de março de 2013, que lá embaixo ela escreveu que o serviço foi prestado lá em Goiânia, que está errado, que foi 
realizado em Mozarlândia, que a nota 138 está escrito município de Mozarlândia e na discriminação do serviço está escrito Carmo 
do Rio Verde, que estava pronto para empenhar e essas duas notas voltaram. MARIANA fala que vai consertar. TOMAZ fala 
para ela arrumar urgente, que é para ligar para o HUGO. 

COMENTÁRIO:

6284054872 07/05/2013 17:34:52 07/05/2013 17:35:13

        0 00:00:21 6284585252 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: Ouve-se mulher falar com MARCELO e dizer que eles vão ganhar muito com o TOMAZ, que ele é ponderado, tranquilo, bem 
menos afoito.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 07/05/2013 17:36:36 07/05/2013 17:39:42

        0 00:03:06 6281030504 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CELSO pergunta a TOMAZ quais municípios ele tem assessoria na região de Iporá. TOMAZ diz que tem em Israelândia, que em 
Baliza não, que já tinha o contrato, mas a secretária o boicotou. CELSO diz que está na região e vai conversar com seu primo 
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contador, porque ele "tem nove cidades aqui".

COMENTÁRIO:

6284054872 07/05/2013 17:51:32 07/05/2013 18:00:14

        0 00:08:42 3488920000 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta ao MARCEL se este não consegue vir com o BORELI em GO. MARCEL salienta que a f ilha dele nasce na sexta-
feira. TOMAZ queria conversar com BORELI com calma. MARCEL salienta que o BORELI está mudando, pois já percebeu que se 
não mudar não dará conta. BORELI cobrou de MARCEL por que não foi avisado sobre uma licitação, conforme cobrou o 
PREFEITO RAUL. MARCEL assevera que disse ao BORELI que este não atende o TOMAZ. RAUL cobrou de MARCEL o 
andamento de obras. MARCEL tenta falar com SAMANTA que não atende o telefone. MARCEL chama a atenção de SAMANTA 
por não atender o telefone, pois o PREFEITO RAUL queria respostas urgentes.  TOMAZ salienta que a SAMANTA lhe é útil. 
MARCEL disse que então necessita enquadrá-la. TOMAZ salienta que precisa fazer as coisas andar. MARCEL comenta que o 
PREFEITO RAUL pediu para separar tudo que tem da obra para análise. TOMAZ pede que seja repassado para a SAMANTA. 
MARCEL disse que o resto está tranquilo. MARCEL disse que pegaram muita coisa errada e o prefeito está muito zangado. 
TOMAZ salienta que o secretariado é fraco. MARCEL pede para fazer um SKAPE mais tarde. 

COMENTÁRIO:

6284054872 07/05/2013 18:01:30 07/05/2013 18:02:47

        0 00:01:17 6291186467 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RONAN pergunta ao TOMAZ se foi feito pregão hoje (MOZARLÂNDIA). TOMAZ responde que não, pois foi cancelado. RONAN 
disse que lá (ARAGUAPAZ) foi feio (brigas entre empresas) e que amanhã está "empepinando"... RONAN pergunta se dará para 
TOMAZ ir amanhã para ARAGUAPAZ. TOMAZ responde que não, contudo se prontif ica a ajudar RONAN por telefone. 

COMENTÁRIO:

6284054872 07/05/2013 18:03:06 07/05/2013 18:05:14

        0 00:02:08 6296875082 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ avisa à FELÍCIA que está na estrada retornando. TOMAZ salienta que em MOZARLÃNDIA tem muito trabalho e que em 
ARAGUAPAZ está acontecendo brigas e o pessoal desta cidade queria que ele dormisse lá para o pregão de amanhã... FELÍCIA 
comenta sobre a confraternização de encerramento do curso que está fazendo em Minas Gerais, cuja festividade se dará hoje. 

COMENTÁRIO:

6284054872 07/05/2013 20:16:17 07/05/2013 20:17:29

        0 00:01:12 6284585252 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta se MNI chegou. MNI responde que não. TOMAZ indaga se amanhã está confirmado. MNI responde sim e pede a 
cópia de um contrato.

COMENTÁRIO:

6284054872 07/05/2013 20:20:13 07/05/2013 20:25:06

        0 00:04:53 6284533000 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI conversa com TOMAZ e este comenta que sua esposa está em Belo Horizonte, que só volta no sábado, que ele também tem 
viajado muito. HNI pergunta como está em Pires do Rio. TOMAZ diz que está pensando de ir lá na quinta para resolver negócio de 
seu pagamento, que eles não estão pagando. HNI comenta que está abrindo a política. Falam sobre marketing. HNI comenta que 
algo sobre a prefeitura de Porangatu (de seus amigos entrarem lá).

COMENTÁRIO:

6284054872 08/05/2013 08:33:04 08/05/2013 08:34:19

        0 00:01:15 6492367502 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: TOMAZ diz a EDILSON que está com a documentação pronta, se irá alguém buscar, ou se pode mandar por ambulância ou por 
outro meio. EDILSON diz que irá pedir TAINÃ para ligar para TOMAZ.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 08/05/2013 10:22:02 08/05/2013 10:22:46

        0 00:00:44 6499299174 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: TOMAZ procura MARCELO sobre patrola. MARCELO diz que o rapaz esteve lá e irá f icar com ela, que a PATRÍCIA acabou de 
resolver.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 08/05/2013 10:54:26 08/05/2013 10:55:51

        0 00:01:25 6281400407 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI informa TOMAZ que marcou a reunião ás 13h00min no tucunaré na chapa.
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COMENTÁRIO:

6284054872 08/05/2013 11:22:14 08/05/2013 11:22:59

        0 00:00:45 6284585252 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MNI diz a TOMAZ que chegou em Goiânia, TOMAZ diz que está marcado para as 13h00m o almoço no Tucunaré na chapa. MNI 
diz que irá aguardá-lo lá.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 08/05/2013 11:45:10 08/05/2013 11:46:52

        0 00:01:42 6296529095 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ROBERTA da QUEBEC diz que irá levar os documentos para ele no f inal da tarde. TOMAZ diz que ela poderá levar e orienta-a 
como chegar em seu escritório.

COMENTÁRIO:

6284054872 08/05/2013 12:37:39 08/05/2013 12:39:53

        0 00:02:14 6233801355 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: TOMAZ orienta LUZ? sobre questionamento de cooperativa que fornece para agricultura familiar. TOMAZ diz que terão que 
participar do pregão em igualdade com todos, não há previsão no edital possibilidade da prefeitura comprar 30% dos itens.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 08/05/2013 13:41:51 08/05/2013 13:44:26

        0 00:02:35 6233486333 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MARILDA diz ter recebido nota de TOMAZ referente ao mês de abril. TOMAZ diz que são duas, de maio e abril. MARILDA diz ter 
recebido somente o contrato e a referente ao mês de março. TOMAZ diz que irá mandar a referente ao mês de abril.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 08/05/2013 13:51:35 08/05/2013 13:52:32

        0 00:00:57 6284433761 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: TOMAZ pede para LETÍCIA encaminhar uma nota de Mozarlândia, a qual foi modif icada porque estava incorreta para seu email.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 08/05/2013 14:05:12 08/05/2013 14:08:08

        0 00:02:56 3488920000 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz a TOMAZ que o povo, o está abordando na rua cobrando os medicamentos. TOMAZ cobra as requisições, TOMAZ diz 
não ter requisições dentro da CTR, que pediu para a SAMANTA ir atrás. TOMAZ diz não ter como publicar por falta de 
requisições dentro do processo. HNI questiona TOMAZ se ele orientou o pessoal, TOMAZ diz que sim, e a comissão de licitação 
não recebeu as requisições para fazer orçamento. TOMAZ diz ainda que HNI precisa pegar as requisições, protocolar no 
departamento de licitação para ele mandar publicar. HNI diz que irá providenciar.

COMENTÁRIO:

6284054872 08/05/2013 14:11:00 08/05/2013 14:12:15

        0 00:01:15 6233486333 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MARILDA informa TOMAZ que recebeu as notas. TOMAZ explica à mesma a  correção das notas.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 08/05/2013 14:19:10 08/05/2013 14:19:58

        0 00:00:48 6299941394 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: TOMAZ pergunta WILSON se o pessoal está empresa, pois irá fazer uma fazer uma visita para eles, WILSON fica de confirmar a 
presença de ANDRÉ.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 08/05/2013 14:36:57 08/05/2013 14:38:09

        0 00:01:12 6299941394 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: TOMAZ diz a HNI que está com um amigo e, gostaria de levá-lo para conversarem. HNI pergunta se é daquele pessoal lá de baixo 
que TOMAZ iria apresentar, TOMAZ diz que é daquele mesmo problema lá para resolver.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 08/05/2013 14:53:02 08/05/2013 14:55:41

        0 00:02:39 6285212792 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ reclama de CELSA para PEDRO, a qual não lhe fornece as informações solicitadas, pede para o mesmo ajudá-lo 
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cobrando de CELSA. PEDRO informa seu email: pmrcv@hotmail.com. PEDRO pergunta-o se concluiu a licitação de medicamento. 
TOMAZ diz que falta a planilha que eles f izeram com 500 itens no dia da licitação, a qual não foi enviada pela CELSA, como não 
foi encaminhada, eles estão digitando novamente. PEDRO diz que irá cobrar de CELSA a planilha. TOMAZ diz a PEDRO que a 
planilha está no computador da menina que trabalha ao lado dela. 

COMENTÁRIO:

6284054872 08/05/2013 14:55:56 08/05/2013 14:56:40

        0 00:00:44 6284585252 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MNI pergunta TOMAZ se deu tudo certo. TOMAZ diz que sim. MNI pergunta se ele quer que ela vá ao seu escritório, TOMAZ diz 
que sim, e, f icam de agendar uma horário.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 08/05/2013 15:02:38 08/05/2013 15:03:29

        0 00:00:51 6291463901 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: ROBERTA pergunta TOMAZ se ele está no escritório, este responde que não, mais ela pode deixar com a MARIANA ou LETÍCIA.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 08/05/2013 15:34:22 08/05/2013 15:35:07

        0 00:00:45 6230914566 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARIANA conversa com TOMAZ sobre moça da "Quebec" Ambiental que esteve lá e pergunta se é para ligar para o LEANDRO. 
TOMAZ diz que não, que é ele que vai resolver essa situação. TOMAZ diz que está em uma reunião com FELICÍSSIMO, mas que 
volta lá.

COMENTÁRIO:

6284054872 08/05/2013 15:53:01 08/05/2013 15:53:38

        0 00:00:37 6281400407 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI diz a TOMAZ que está na Assembleia. TOMAZ pergunta o que eles estão pensando. HN diz que f icou marcado  5 horas lá 
novamente.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 08/05/2013 15:59:30 08/05/2013 16:00:00

        0 00:00:30 6281400407 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI diz que está dentro da Assembleia, que está saindo para encontrar TOMAZ no carro.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 08/05/2013 16:01:25 08/05/2013 16:02:12

        0 00:00:47 6284585252 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MNI pergunta onde TOMAZ está. Combinam de encontrar no Flamboyant.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 08/05/2013 16:03:37 08/05/2013 16:05:17

        0 00:01:40 6299535520 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI comenta com TOMAZ que o povo lá está quase batendo neles. TOMAZ diz que tentou falar com DELSON, mas ele não está 
atendendo. HNI diz que a Secretária de Saúde está desorientada, que acabou o material do hospital, que não tem nada, não tem 
luva, não tem esparadrapo, não tem nada, que ela fez o pedido, que a CHARLENE falou que não tinha como comprar pois não 
sabia quem tinha ganhado a concorrência, que precisam de resolver isso hoje.  TOMAZ fala que a MARIANA passou a lista dos 
vencedores para ela, que pode acionar a JMédica, que a Prohospital ganhou quase tudo, que o MILTON sabe, que é só ligar para 
o MILTON.

COMENTÁRIO:

6284054872 08/05/2013 16:07:33 08/05/2013 16:08:03

        0 00:00:30 6299983301 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta a HNI se substabelecer amanhã, no dia do julgamento faz o adiamento. HNI diz que é possível que sim. TOMAZ  
indaga se é arriscado. HNI fala que é, mas que precisa olhar direitinho, que vai tentar ver e retorna ligação.

COMENTÁRIO:

6284054872 08/05/2013 16:13:43 08/05/2013 16:15:22

        0 00:01:39 6233487618 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FÁBIO ARRUDA conversa com TOMAZ sobre o pregão do combustível. FÁBIO pergunta se TOMAZ levou ele para homologar. 
TOMAZ diz que sim. FÁBIO diz que está ligando para alertar TOMAZ a ficar atento , que o rapaz já emitiu as notas, porque ele 
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ganhou o pregão, que não está lembrado o dia que foi. TOMAZ fala que vai fazer tudo na véspera do pregão, a homologação e o 
contrato, bem próximo. FÁBIO pede para TOMAZ priorizar o combustível, pois o pessoal geralmente compra à vista. 

COMENTÁRIO:

6284054872 08/05/2013 16:45:57 08/05/2013 16:47:21

        0 00:01:24 6284585252 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI diz que está aguardando TOMAZ. Este diz que está em reunião, que vai enrolar. Combinam de conversar outro dia. MNI diz 
que semana que vem vai estar lá para o lado de Mozarlândia e pergunta que dia TOMAZ estará lá. TOMAZ acha que semana que 
vem não vai para lá. MNI diz que vai participar de licitação lá. TOMAZ fala que é quarta-feira a de Nova Crixás. MNI comenta que 
na quinta é de Mundo Novo. MNI pergunta se TOMAZ gostou da reunião, se ele gostou da forma como ela colocou. TOMAZ diz 
que sim, que está no AFRÂNIO, acertando os últimos detalhes. MNI salienta que tem espaço para todo mundo.

COMENTÁRIO:

6284054872 08/05/2013 16:47:37 08/05/2013 16:48:57

        0 00:01:20 6284054872 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ comenta com a JANAÍNA que foi informado de que o MARCELO está indo lá. JANAÍNA pede que TOMAZ fale para ao 
MARCELO, caso o encontre, que ela veio para resolver assuntos pessoais, inerentes, por exemplo, à sua carteira de motorista, 
evitando, desta forma, que MARCELO pense que ela está passando por cima dele.  

COMENTÁRIO:

6284054872 08/05/2013 17:02:47 08/05/2013 17:03:33

        0 00:00:46 6232198000 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta à VIVIANE se há como estacionar, soltar as correntes. TOMAZ está com um PREFEITO...

COMENTÁRIO:

6284054872 08/05/2013 18:29:37 08/05/2013 18:31:31

        0 00:01:54 6296875082 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ participa à FELÍCIA que está enrolado com o pessoal de INACIOLÂNDIA, pois o julgamento do PREFEITO acontecerá 
amanhã e o advogada da causa deixou o caso 24h antes do julgamento... FELÍCIA comenta sobre sua visita a uma igreja de Ouro 
Preto.  

COMENTÁRIO:

6284054872 08/05/2013 18:36:28 08/05/2013 18:37:47

        0 00:01:19 6281350900 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCO comunica ao TOMAZ que o PAULO está no escritório e pergunta se ele terá condições de chegar a tempo. TOMAZ  
responde que não, pois está numa reunião com o FELICÍSSIMO tentando resolver o problema do PREFEITO DE INACIOLÂNDIA, 
cujo julgamento do processo de cassação acontecerá amanhã e a situação é dif ícil, pois não estão conseguindo reverter o 
placar. TOMAZ pede que MARCO adiante o assuntos sobre a "ALTARE" e sobre os impostos do município. TOMAZ estará no 
escritório dele amanhã cedo, onde, caso seja necessário, conversará com MARCOS e com outra pessoa que estará em 
GOIÂNIA.

COMENTÁRIO:

6284054872 08/05/2013 18:44:43 08/05/2013 18:46:11

        0 00:01:28 6286224066 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: NETO pergunta ao TOMAZ como está a agenda deste amanhã e combinam de se encontrarem no escritório de TOMAZ na parte 
da manhã. NETO comenta que não conseguiu se encontrar com aquele pessoal, pois estão viajando, Tal pessoal falou com NETO 
por alto sobre um problema que aconteceu e que o NETO contará para TOMAZ pessoalmente.  

COMENTÁRIO:

6284054872 08/05/2013 19:41:16 08/05/2013 19:48:38

        0 00:07:22 6296875082 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FELÍCIA demonstra saudades dos f ilhos que estão na companhia do TOMAZ. Conversam sobre assuntos familiares e FELÍCIA se 
emociona. FELÍCIA comenta que necessitam ir em OURO PRETO... TOMAZ sairá mais tarde com o VIVALDO e com o PREFEITO 
DE INACIOLÂNDIA e a LUCIANA. TOMAZ assevera que O PREFEITO dever ser cassado amanhã. O cara não deu conta de voltar 
e o DIOGO (do FELICÍSSIMO) não quis pegar em razão do prazo (24h). Estão correndo atrás de quem vai resolver a questão, 
pois o outro advogado saiu da causa 24h antes do julgamento. TOMAZ está preocupado, pois tem contrato com a PREFEITURA. 
TOMAZ está dando total solidariedade, correndo atrás com eles. 

COMENTÁRIO:

6284054872 08/05/2013 20:16:48 08/05/2013 20:21:09

        0 00:04:21 6233801355 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: RONAN informa ao TOMAZ que já na fase de habilitação e que tem pendências (certidões, anexos...). TOMAZ orienta que 

RONAN suspenda o pregão e que não divulgue as pendências na frente dos concorrentes. TOMAZ salienta que RONAN não 
pode habilitá-los agora, pois deve dar um prazo (48h por serem micro empresas) para que eles tragam a documentação faltante 
para que sejam habilitados. TOMAZ assevera para RONAN não fazer ata (f icaria enorme) e a "notif icá-los" (num papelzinho) da 
relação de documentos faltantes. RONAN disse que onze empresas estão com problemas na documentação. RONAN amanhã 
tem o pregão do caminhão e audiência em MOZARLÂNDIA a tarde. 

COMENTÁRIO:

6284054872 08/05/2013 20:42:22 08/05/2013 20:43:29

        0 00:01:07 6281400407 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ avisa ao NIVALDO que está com o ZILMAR e que irão ao escritório do AFRÂNIO e depois para O CARNE DE SOL. 
NIVALDO irá ao encontro deles...

COMENTÁRIO:

6284054872 15/05/2013 09:26:49 15/05/2013 09:29:07

        0 00:02:18 3488644402 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCEL diz a TOMAZ que saiu (para o Sena) com BORELLI e um amigo deste que é Delegado em Roraima; diz que combinou de 
buscar BORELLI (hoje) às 11h00 para levá-lo a rádio e depois conversará com RAUL. TOMAZ diz que está no departamento de 
Licitação. MARCEL fala para TOMAZ providenciar "aquelas coisas".

COMENTÁRIO:

6284054872 15/05/2013 10:22:57 15/05/2013 10:27:49

        0 00:04:52 6284585252 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI conta para TOMAZ que conversou com o CHICO e este pediu para ela abaixar a taxa de administração, que reduziu para 8% 
e ele ainda achou caro, que ele tem um vizinho que cobra 4%, que discutiu o CHICO a qualidade do serviço. TOMAZ fala para MNI 
evitar de conversar com CHICO (assessor jurídico), pois ele não tem autoridade de defender essa taxa se a pessoa não 
participou da licitação. MNI diz que tem que resolver isso, que abaixou a taxa para 8%. TOMAZ diz que vai mandar um recado 
para alguém. MNI diz que está aguardando uma 

COMENTÁRIO:

6284054872 15/05/2013 10:36:00 15/05/2013 10:37:38

        0 00:01:38 3491247126 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz a TOMAZ que deixou algumas questões mais pontuais antes de assinar o contrato, pois precisa comprar uma insulina de 
urgência, antes da grande compra dos remédios. TOMAZ fala que vão fazer a dispensa. HNI comenta sobre processo a respeito 
da cardiologia, que tem que fazer aquele chamamento urgente, a insulina e um consultório oftalmológico, que o prefeito quer que 
já faça o edital. TOMAZ fala que vai deixar tudo pronto. HNI fala para TOMAZ procurar ALEXANDRA, que ela tem o projeto base. 
TOMAZ salienta que vai chegar lá em torno de 2, 3 horas, que vai procurar ela e à tarde já resolve. 

COMENTÁRIO:

6284054872 15/05/2013 10:47:07 15/05/2013 10:48:42

        0 00:01:35 6434614005 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MARCELO (da prefeitura de Pires do Rio) conversa com TOMAZ sobre distrato consensual (do pessoal do CÁSSIO) e sobre 
lançar o mesmo edital.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 15/05/2013 11:10:50 15/05/2013 11:13:03

        0 00:02:13 6230914566 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ROSANE pergunta a TOMAZ a sequência dos documentos do processo de Carmo, de pregão de medicamentos. TOMAZ fala que 
tem que mandar por escrito. ROSANE diz que está fazendo o processo inteiro, que já até fez os contratos. TOMAZ pede para 
ROSANE ver com MARIANA.

COMENTÁRIO:

6284054872 15/05/2013 11:16:48 15/05/2013 11:18:11

        0 00:01:23 6230914566 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: TOMAZ passa para ROSANE a sequência da documentação do pregão: credenciamento, proposta e habilitação dos 
documentos, ata, parecer jurídico, homologação e contrato.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 15/05/2013 11:20:38 15/05/2013 11:21:19

        0 00:00:41 6499299174 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI pede para TOMAZ atendê-lo em outro número.

TRANSCRIÇÃO:
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COMENTÁRIO:

6284054872 15/05/2013 11:21:37 15/05/2013 11:26:03

        0 00:04:26 6434614000 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (MARCELO?) diz que está com o pessoal da Ônix, que quer ver duas coisas com TOMAZ, primeiro sobre o contrato do 
georreferenciamento, que a PATRÍCIA quer executar o serviço em outubro, que ela não quer empenhar o contrato agora porque 
senão vai f icar segurando o orçamento dela. TOMAZ  fala para deixar tudo pronto e não homologar, que homologa só em 
outubro. HNI diz que o pessoal da Ônix está deixando o lixo, que PATRÍCIA perguntou se pode fazer emergencial para contratar 
outra empresa. TOMAZ diz que se parar o lixo justifica o emergencial, mas que talvez é melhor deixar ele rodando até fazer outra 
licitação. HNI passa o telefone para HNI2 . TOMAZ conversa com este sobre tirarem o maquinário. HNI2 diz que não sabe, que 
quem ficou responsável foi o JOÃO. Que quem receberia no f inal do mês seria a Ônix e esta repassaria metade do mês para 
JOÃO, caso não for possível fazer o emergencial, que essa questão tem que falar com o CÁSSIO. TOMAZ fala sobre 
comunicação da rescisão do contrato, sobre uma formalização, que o ideal era o CÁSSIO continuar rodando até o f im do mês 
para eles abrir uma licitação. HNI2 f ica de conversar com o CÁSSIO. 

COMENTÁRIO:

6284054872 15/05/2013 11:30:58 15/05/2013 11:32:12

        0 00:01:14 3488920000 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (MARCEL?) fala para TOMAZ que está chegando em uma rádio. TOMAZ comenta que já organizou muita coisa da licitação, 
que vai dar um pulinho em Catalão, que volta por volta das 5 horas. HNI diz que precisa conversar com TOMAZ.

COMENTÁRIO:

6284054872 15/05/2013 11:33:57 15/05/2013 11:39:26

        0 00:05:29 6296316320 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RODRIGO fala a TOMAZ que o JAMIL pediu para ele encontrar com TOMAZ antes deste ir para Catalão. TOMAZ fala que já está 
em Araguari, que já esteve lá na segunda-feira, que já acertou tudo, que está indo lá para fechar, que já estão dando serviço 
para ele. RODRIGO fala que não estava em Goiânia, que recebeu a mensagem de JAMIL para encontrar com TOMAZ antes de 
ele ir para Catalão. TOMAZ salienta que JAMIL não sabe que ele está em Araguari, que vai lá em Catalão, volta para Araguari, 
que amanhã vai fazer uma licitação de manhã e na hora do almoço desce para Goiânia, que amanhã à tarde e sexta estará em 
Goiânia. Falam sobre marcar horário de se encontrarem. TOMAZ comenta que nem conhece o JAMIL. RODRIGO fala que o 
ANDERSON passou um documento para TOMAZ  e que a MARINA está cobrando. TOMAZ pergunta qual documento. RODRIGO 
diz que é o distrato. TOMAZ fala que não pode assinar um trem daquele, até porque o contrato, que fizeram um contrato de 
gaveta, mas que não pode formalizar isso, que isso é a prova do crime, do trem errado, que o contrato que foi feito há 6 anos ele 
expirou em 12 meses, que nunca prorrogaram, nunca aditivaram, que está extinto e fazer distrato de um contrato que está 
extinto não justif ica, mas que não quer formalizar isso com data atual. TOMAZ fala que o que pode ser feito é um documento 
falando que o contrato foi extinto naquela data, que nunca mais renovou,  que distrato é complicado, não tem coragem de 
assinar, que não tem contrato ativo. RODRIGO pergunta se o pagamento não era feito diretamente para TOMAZ. Este fala que 
era no nome de sua esposa, todos os recibos. RODRIGO fala que assim é mais fácil, que o contrato também foi em nome de sua 
esposa, mas os depósitos eram diretos em sua conta (de TOMAZ). RODRIGO diz que vai pedir ela (MARIANA?) para ligar para 
TOMAZ.

COMENTÁRIO:

6284054872 15/05/2013 15:10:41 15/05/2013 15:11:58

        0 00:01:17 11964993604 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JULIANA fala para TOMAZ mandar o contrato e a autorização de débito, pois o financeiro está pendente só para enviar o recibo. 
TOMAZ pergunta se tem que assinar o contrato e digitalizar. JULIANA confirma. TOMAZ diz que está viajando, que só consegue 
fazer isso amanhã. JULIANA diz que aguarda.

COMENTÁRIO:

6284054872 15/05/2013 15:11:58 15/05/2013 15:13:52

        0 00:01:54 6296887320 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta a TOMAZ se a data base do contrato do caminhão caçamba é a data do contrato ou do pregão. TOMAZ fala que é 
a data do contrato. TOMAZ pergunta se deu certo a documentação da caçamba. HNI diz que sim, que foi entregue a 
documentação, que está certinho, que já comunicou o pessoal. Que também entregou a documentação da camionete (da "Smaf". 
TOMAZ fala para HNI agilizar isso.

COMENTÁRIO:

6284054872 15/05/2013 15:12:09 15/05/2013 15:13:52

        0 00:01:43 6296887920 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta a TOMAZ se a data base do contrato do caminhão caçamba é a data do contrato ou do pregão. TOMAZ fala que é 
a data do contrato. TOMAZ pergunta se deu certo a documentação da caçamba. HNI diz que sim, que foi entregue a 
documentação, que está certinho, que já comunicou o pessoal. Que também entregou a documentação da camionete (da "Smaf". 
TOMAZ fala para HNI agilizar isso.
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COMENTÁRIO:

6284054872 15/05/2013 15:18:36 15/05/2013 15:22:14

        0 00:03:38 6233487618 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VILDENAN conversa com TOMAZ sobre a partir de amanhã alguém estar respondendo pela "CPL", que o prefeito falou para ele 
direcionar suas atenções para área de projetos (ligação f ica cortando). TOMAZ pergunta se VILDENAN acha que ele vai ter 
problema com o SALMO. VILDENAN acha que não, que na verdade falta eles se conhecerem. VILDENAN comenta que hoje ainda 
está despachando. TARCÍSIO passa a conversar com TOMAZ e pergunta se deu certo aquele negócio. TOMAZ diz que no outro 
dia ele protocolou, que vai pedir sua secretária digitalizar ao protocolo e enviar para ele.

COMENTÁRIO:

6284054872 15/05/2013 15:42:16 15/05/2013 15:44:33

        0 00:02:17 6230954785 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARIANA questiona a TOMAZ sobre procedimento para homologação de licitação e diz que LU, de Araguapaz, deseja saber se 
TOMAZ estará presente na Tomada de Preço que ocorrerá dia 20. TOMAZ confirma. 

COMENTÁRIO:

6284054872 15/05/2013 16:06:55 15/05/2013 16:16:28

        0 00:09:33 6284293577 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: Chamada entre alvos - origem 15/05/2013 16:06:53

TRANSCRIÇÃO: MILTON conversa com TOMAZ sobre operação envolvendo a empresa Estoque, questiona a TOMAZ se EDILBERTO comentou 
que foi chamado à delegacia para explicar porque sua empresa venceu licitação em Abadiânia (R$ 500.000,00) e não fez a 
entrega. Fala que EDILBERTO disse que o erro teria sido da Prefeitura em não solicitou os medicamentos a ele. MILTON conversa 
com TOMAZ sobre a possibilidade da referida empresa não poder participar de licitações e fala: "entrega e põe na mão do nosso 
amigo", "aquele lá de Minas", pra ver o que ele acha. 

COMENTÁRIO:

6284054872 15/05/2013 16:55:42 15/05/2013 16:59:40

        0 00:03:58 6230914566 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz a MARIANA que está em Catalão "corrigindo um documento de inexigibilidade". MARIANA questiona se precisa enviar 
o kit. TOMAZ diz que já o tem, que está faltando diploma, certif icados de pregoeiro e de pós-graduação, cópia dos contratos; 
questiona se está tudo certo com SELSA (de Carmo do Rio Verde). MARIANA diz que falou com ela, que os documentos do 
pregão já estão prontos, que o rapaz da ambulância irá buscar. MARIANA diz que não consegue falar com "SAULO?", que não 
conseguiu "pegar" nada de dotação orçamentária. 

COMENTÁRIO:

6284054872 15/05/2013 16:59:18 15/05/2013 17:00:24

        0 00:01:06 6281400407 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ fala a HNI (MARCEL?) que precisa conversar com ele pessoalmente no f inal da tarde. HNI diz que a hora quem TOMAZ 
quiser, até porque esteve com o comando maior hoje na hora do almoço. TOMAZ diz que procura HNI por volta das 7, 8 horas da 
noite.

COMENTÁRIO:

6284054872 15/05/2013 17:00:44 15/05/2013 17:02:40

        0 00:01:56 6296887920 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta a LUCAS como está VIANÓPOLIS. LUCAS diz que eles imprimiram as notif icações, que não está sabendo se já 
entregou para o pessoal, mas que avisou que imprimindo já era para mandar por AR, que falaram que tem um bairro lá que o 
correio não chega. TOMAZ pergunta se mandar pelo correio foi decisão deles. LUCAS fala que não, mas que com o AR é melhor. 
TOMAZ fala que não, que o correio demora um mês para fazer esse trabalho, que pelos f iscais do município eles fazem isso em 
uma semana. LUCAS fica de ligar para ATEMAR para se informar. LUCAS diz que vai tentar saber de Pires também.

COMENTÁRIO:

6284054872 15/05/2013 17:05:00 15/05/2013 17:08:09

        0 00:03:09 6296887920 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LUCAS conversa com TOMAZ sobre envio de notificações. TOMAZ sugere LUCAS ver com "ADEMAR?" a possibilidade de fazer 
a entrega através dos f iscais de tributos e diz que falará com Prefeito sobre a sugestão. 

COMENTÁRIO:

6284054872 15/05/2013 17:25:44 15/05/2013 17:31:56

        0 00:06:12 6299776194 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: "HECI?" diz a TOMAZ que foi identif icado número maior de construções que haviam sido cadastradas e que a metragem de cada 
imóvel também subiu, questiona a TOMAZ se tem como alterar a planta de valores para poder receber este ano. TOMAZ diz que 
"num primeiro momento sim". "HECI" repassa ligação para NEY.
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NEY diz a TOMAZ que o IPTU é cobrado sobre o valor venal dos imóveis e lhe diz sobre mudança na alíquota para cobrança do 
referido imposto. TOMAZ diz que para fazer alteração no Código Tributário Municipal é preciso observar o princípio da 
anteriormente, no que implica vigência da alteração somente no ano seguinte.  

COMENTÁRIO:

6284054872 15/05/2013 17:32:08 15/05/2013 17:35:36

        0 00:03:28 6299776194 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz a "HECI" (de Vianópolis) que, para aumentar a alíquota referente ao IPTU, é preciso alterar o Código Tributário 
Municipal e a vigência da alteração deverá obedecer ao princípio da anterioridade. TOMAZ diz que está providenciando a 
cobrança de IPTU, que já foram "rodadas" nove mil notificações, questiona se a entrega será feita por correio ou através dos 
f iscais da Prefeitura. "HECI" questiona sobre o envio de nomes para SERASA. TOMAZ diz que tem que f irmar convênio, que falta 
formalizar; fala que está em Catalão, onde presidirá licitação.

COMENTÁRIO:

6284054872 15/05/2013 18:37:23 15/05/2013 18:38:35

        0 00:01:12 3488920000 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCEL pede para TOMAZ ir ao seu apartamento. TOMAZ diz que vai ao SENA, que tem um assunto que é importante e chama 
MARCEL participar da "reunião".

COMENTÁRIO:

6284054872 15/05/2013 18:48:46 15/05/2013 18:50:48

        0 00:02:02 3488684402 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz que está perdido, que está próximo à Escola Abrigo de Cristo Rei, em uma avenida. MARCEL diz para TOMAZ virar à 
direita no semáforo, no primeiro quarteirão tem uma praça, deverá seguir reto. 

COMENTÁRIO:

6284054872 15/05/2013 19:13:17 15/05/2013 19:15:17

        0 00:02:00 6296867327 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCEL diz que sua filha nasceu. HNI pergunta se está tudo certo, se o "homem" fez o projeto. MARCEL diz que vai entregar 
sexta-feira.  HNI diz que está precisando da cópia do contrato que está vigente. MARCEL diz que lhe repassará.

COMENTÁRIO:

6284054872 15/05/2013 19:21:22 15/05/2013 19:24:09

        0 00:02:47 6286224066 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz a HNI que está na casa de "OSIVALDO?", que amanhã chegará a Goiânia. Comenta sobre operação envolvendo a 
empresa Estoque e prisão de empresários. HNI questiona a TOMAZ se "foi aquele trem". TOMAZ diz que a operação foi 
proveniente de "denúncia" de ex-funcionário. TOMAZ e HNI combinam de se encontrar. 

COMENTÁRIO:

6284054872 15/05/2013 21:04:08 15/05/2013 21:26:13

        0 00:22:05 6296875082 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz a VIVIANE que "deu uma prensa" no pessoal de Araguari; que falou para VIVALDO que o serviço não está 
desenvolvendo; diz que VIVALDO falou para BORELI e MARCEL que precisam dar respaldo para TOMAZ, que ele está lá para 
ajudar "o grupo", que falaram para TOMAZ fazer o procedimento licitatório do jeito que melhor entender ("do jeito que você 
quiser"). TOMAZ diz que fez contrato com município de Catalão (Secretaria de Saúde). VIVIANE questiona se LUCAS está 
atendendo "as pequeninhas". TOMAZ diz que o serviço em seu escritório não tem desenvolvido por ineficiência de MARIANA. 
VIVIANE diz que convidou PAULO para ir a Miami em agosto com ela e TOMAZ. VIVIANE questiona se já houve registro da (o) 
"escritório?" Fortiori. TOMAZ confirma. TOMAZ diz que (contratou?) MARCELO, quem "cuidará dos editais" em Catalão e 
Araguari. VIVIANE conversa com TOMAZ sobre questões pessoais próprias. 

COMENTÁRIO:

6284054872 15/05/2013 21:26:25 15/05/2013 21:28:16

        0 00:01:51 6296875082 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VIVIANE diz a TOMAZ que ambos f icarão onze dias nos Estados Unidos. Conversam também sobre ida dos filhos para outra 
cidade enquanto estiverem em viagem. 

COMENTÁRIO:

6284054872 16/05/2013 07:58:19 16/05/2013 07:59:22

        0 00:01:03 6284293577 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON agenda encontro com TOMAZ no escritório deste às 14h00m para definirem algumas coisas.
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COMENTÁRIO:

6284054872 16/05/2013 08:13:45 16/05/2013 08:15:44

        0 00:01:59 6285990002 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JAQUELINE(Procuradora Municipal) e TOMAZ conversam sobre modelo de procedimento de desapropriação amigável. 
1M40S - JAQUELINE solicita a TOMAZ olhar para ela, o de limpeza, panificação de gêneros alimentícios que ele passou, pois 
precisa pagar o pessoal. TOMAZ fica de olhar.

COMENTÁRIO:

6284054872 16/05/2013 09:12:35 16/05/2013 09:15:31

        0 00:02:56 6291186467 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ retorna uma ligação de "LU" e esta tira dúvidas sobre um pregão de transporte escolar dizendo que falta a homologação 
para fechar, TOMAZ (advogado) pede a LU que veja o que está pendente no procedimento para que seja concluído na segunda-
feira, quando o referido advogado estará na cidade. TOMAZ indaga sobre a entrega da caçamba. "LU" responde que não ligaram 
e salienta que o Dr. LUCAS pegou o número deles e ontem falou que eles tiveram no escritório. "LU" assevera que o "FAUSTO" 
está cobrando uma data. TOMAZ esclarece que está faltando o pessoal entregar/levar uma documentação: o pessoal da 
caçamba teria levado, mas o da Ford não. TOMAZ irá verif icar para levar tudo na segunda-feira. "LU" frisa que o Dr. LUCAS 
pegou o número do contrato e que acha que está tudo certo, confirmará com o Dr. LUCAS. TOMAZ diz que acredita que no tange 
à caçamba está tudo certo. "LU" cobrará do vendedor e em ato contínuo salienta que os gêneros alimentícios ainda faltam 
documentação, mas que os envolvidos devem entregar de hoje até amanhã, conforme prazo concedido. "LU" disse que o 
procedimento de aquisição de compras será homologada, contudo o município está necessitando fazer compras. Nesse sentido, 
TOMAZ autoriza a fazer o pedido e que na segunda-feira organiza os papéis. 

COMENTÁRIO:

6284054872 16/05/2013 09:16:12 16/05/2013 09:17:15

        0 00:01:03 6230954785 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARIANA informa ao TOMAZ que o LEANDRO de CORUMBAÍBA ligou pedindo o EDITAL de MEDICAMENTOS. TOMAZ determina a 
dizer a ele que não tem planilhas e autoriza o encaminhamento de um modelo de edital sem planilha, após uma conferência 
minuciosa do documento. MARIANA salienta que aquele modelo já foi encaminhado ao LEANDRO. TOMAZ fala para a mesma 
encaminhar novamente. 

COMENTÁRIO:

6284054872 16/05/2013 09:28:57 16/05/2013 09:31:19

        0 00:02:22 3488684402 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCEL pergunta ao TOMAZ pelo paradeiro deste, que está acabando de sair de ARAGUARI. TOMAZ passou na procuradoria? 
agora, pois vencia seu prazo desde ontem. TOMAZ frisa que deixou uma pauta na mesa do BORELI, com a LETÍCIA. MARCEL 
assevera que correrá atrás da nota de TOMAZ para sair esse trem. TOMAZ pede que MARCEL leia a pauta, para ajudá-lo. 
MARCEL manda o f icar frio, pois dará tudo certo. TOMAZ fala que está acontecendo um pregão. MARCEL está no pregão e 
comenta que deletaram um programa. TOMAZ responde que sabotaram e que o NEILTON não sai lá de dentro e que estava 
pondo pilha no cara da marmita para que não entregue comida. A justif icativa de NEILTON é de que a PREFEITURA não paga. 
TOMAZ esclarece que lá está bem encaminhado, pede que a pauta seja pega, analisada no sentido de ver o pode ser feito em 
cima daquilo para agilizar e que na hora que as coisas estiverem nas mãos - setor de medicamento, os trem tudo, TOMAZ pede 
que ele seja acionado, pois descerá voando para ARAGUARI. 

COMENTÁRIO:

6284054872 16/05/2013 09:51:01 16/05/2013 09:53:14

        0 00:02:13 3488920000 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ avisa ao MARCEL que o BORELI chegou a pegar o telefone para conversar com o PREFEITO pedindo para exonerar o 
controlador interno, contudo não conseguiu falar. BORELI se convenceu que tal atitude é necessária, mesmo deixando o cargo 
vago. TOMAZ pede ao MARCEL que não deixe esquecer este assunto e que seria muito bom se MARCEL ocupasse tal cargo. 
MARCEL indaga se TOMAZ lhe dará um suporte. TOMAZ responde que sim, que o acompanhará até a controladoria interna de 
TRINDADE, onde ele aprenderá com o FABRÍCIO quais seriam as atribuições de um controlador. MARCEL assevera que está 
disposto a fazer o que for preciso. TOMAZ comenta que é uma boa idéia e pede que o MARCEL bata na posição: deixa vago, 
mas tira. 

COMENTÁRIO:

6284054872 16/05/2013 11:00:29 16/05/2013 11:01:34

        0 00:01:05 3491198282 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ indaga SAMANTA se ela está no pregão de materiais. SAMANTA responde que o pessoal está preenchendo as 
propostas. TOMAZ pede que SAMANTA vá monitorando processo para lhe informar sobre a briga... 
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COMENTÁRIO:

6284054872 16/05/2013 13:25:55 16/05/2013 13:26:52

        0 00:00:57 6232330075 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: PELÁGIO, que encontrou com o TOMAZ numa licitação em ARAGUAPAZ, confirma o endereço do escritório do TOMAZ e avisa 
que está indo até lá para conversar com o advogado. 

COMENTÁRIO:

6284054872 16/05/2013 13:28:53 16/05/2013 13:32:51

        0 00:03:58 6282843553 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CÁSSIO, que está com o NEY, conversa com o TOMAZ sobre o valor de IPTU de imóvel (valor venal). TOMAZ comenta que é 
necessário um novo Código Tributário do município e que já está no preço do advogado fazer isso. CÁSSIO que tem muitas 
casas sem nada informado para a Prefeitura, consta somente lote. TOMAZ salienta que para efetuar a cobrança tem que efetuar 
a avaliação venal e que deste ano os carnês devem ser emitidos da mesma maneira como estava na gestão passada. TOMAZ já 
informou isso com o "ECY", CÁSSIO frisa que necessita falar muito com o TOMAZ. CÁSSIO COMBINA que de aguardar TOMAZ 
em VIANÓPOLIS para conversarem... 

COMENTÁRIO:

6284054872 16/05/2013 14:04:43 16/05/2013 14:18:54

        0 00:14:11 6284585252 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JANAÍNA informa ao TOMAZ que saiu de lá ontem às 22h e que danou muito com aquele povo. JANAÍNA disse que arrumaram 
um rapaz que f icou com a metade. JANAÍNA disse que poderiam fazer da maneira que eles quisessem. MNI comenta sobre um 
eventual amigo do PREFEITO que foi beneficiado. A questão f icou da maneira como quis o ASSESSOR JURÍDICO. O ASSESSOR 
JURÍDICO determinou a JANAÍNA que guardasse "i-pad", pois ela poderia gravar alguma coisa. JANAÍNA perguntou se ele estava 
com medo de ser filmada e mostra as oito câmaras instaladas no local. O ASSESSOR JURÍDICO responde que lá quem manda é 
ele, pois é assessor há doze anos. O ASSESSOR é ao tempo ASSESSOR JURÍDICO Câmara municipal e da PREFEITURA. 
JANAÍNA comenta que o povo fala que o ASSESSOR JURÍDICO não tem pinta de advogado. JANAÍNA saiu de lá com a ata na 
mãos e que os preços f icaram da maneira do que ele quis. JANAÍNA disse que não negocia tributação, pois é dinheiro do 
Governo. JANAÍNA relata irregularidades de ganhos de uma microempresa que ganhou caminhões e varreção, pois foge do 
índice da tributação. Nesse caso, o ASSESSOR JURÍDICO respondeu que é CONTADOR e ASSESSOR JURÍDICO e que era para 
JANAÍNA preocupar com o dela. O nome do ASSESSOR seria "ÉLCIO" e tem escritório em GOIÂNIA. JANAÍNA está indo para 
MOZARLÂNDIA pois tem uma reunião sobre o TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, para conversar com os motoristas. JANAÍNA 
salienta que achou uma solução boa para MOZARLÂNDIA, porque tem uma viação de BRASÍLIA que trocou a frota nova - cinco 
anos de uso - e está vendendo por valor compensador. JANAÍNA irá acionar a linha de crédito, após verif icar se o pessoal quer 
trocar os ônibus. TOMAZ indaga se compensa mexer com alguma coisa sobre o negócio de ontem (ASSESSOR JURÍDICO), 
JANAÍNA disse que não sabe... TOMAZ pede a documentação para mostrar ao AMIGO que quer mexer no caso. O AMIGO quer 
ver o que pode ser mudado. JANAÍNA f ica de encaminhar a documentação para o e-mail de TOMAZ no dia seguinte pela manhã.  

COMENTÁRIO:

6284054872 16/05/2013 14:27:40 16/05/2013 14:34:30

        0 00:06:50 6434115466 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DIÁLOGO
MNI pede a ajuda a TOMAZ para fazer a complementação de um contrato de credenciamento - atendimento de cataratas para um 
hospital credenciado pelo SUS. Nesse caso, o SECRETÁRIO DE SAÚDE quer que interrompa um CONTRATO com uma pessoa 
jurídica credenciada, pois os serviços não estão a contento, transferindo uma complementação para o HOSPITAL NASSER que já 
é credenciado pelo SUS. MNI quer saber se é necessário fazer antes um credenciamento com o município sobre esta questão. 
TOMAZ orienta rescindir com o credenciado anterior, notif icando-o. TOMAZ fará um aditivo que vença até 10 de maio com o 
credenciado anterior, pois daí o contrato se encerra normalmente. Em 13 de maio será aberto um contrato emergenc ial para 
atender a demanda - contratação direta de 90 dias - incluindo tudo que estiver pendente... TOMAZ avisa à MNI que está 
f inalizando o processo de inelegibilidade dele e mandará no e-mail de MNI...

COMENTÁRIO:

6284054872 16/05/2013 14:59:19 16/05/2013 15:00:38

        0 00:01:19 3491198282 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pede a SAMANTA notícias do PREGÃO. SAMANTA responde que está acontecendo até agora com algumas brigas. 
SAMANTA se compromete a repassar notícias e TOMAZ salienta que quer ver o relatório f inal. 

COMENTÁRIO:

6284054872 16/05/2013 15:01:24 16/05/2013 15:03:36

        0 00:02:12 6281400407 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI informa ao TOMAZ que está correndo tudo certo em CATALÃO, que ele pode f icar tranquilo. HNI comenta sobre a relação de 
umas coisas que TOMAZ pediu. HNI disse que pressionou o pessoal dizendo que TOMAZ deixaria de prestar serviços ao 
município. HNI deixou claro que a pressão resolveu e que estão correndo para resolver as 17 solicitações de TOMAZ. HNI 
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convida TOMAZ para tomar uma cervejinha mais a noite, pois estará em GOIÂNIA. TOMAZ aceita o convite e diz que tem um 
negócio para lhe contar de NOVA CRIXÁS que ele irá assustar. Marcam o encontro no CATERETÊ. 

COMENTÁRIO:

6284054872 16/05/2013 15:39:01 16/05/2013 15:40:24

        0 00:01:23 6492790925 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LUCIENE fala a TOMAZ que o ROMÁRIO está querendo fazer um sorteio de prêmios com o patrocínio de fornecedores para o dia 
do aniversário da cidade com o intuito de levar público ao local onde vai fazer o evento. LUCIENE pergunta se é legal. TOMAZ 
fala que para o município não tem nenhum problema.

COMENTÁRIO:

6284054872 16/05/2013 16:03:03 16/05/2013 16:03:43

        0 00:00:40 6499299116 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: GUDE pergunta onde TOMAZ está. TOMAZ fala que está no escritório. GUDE diz que vai passar lá.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 16/05/2013 16:56:00 16/05/2013 16:58:54

        0 00:02:54 6296316588 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta a TOMAZ se deu certo. TOMAZ fala que está dando certo, que está rodando, que está animado. HNI comenta que 
eles estão perdidos. TOMAZ fala que eles não têm experiência na área. HNI salienta que não sabe até quando eles vão trabalhar 
com o emergencial, que não pagam, que tem alguma coisa lá no f inanceiro.  TOMAZ fala que está tomando pé das coisas, que 
eles não têm experiência. HNI ressalta que conversou lá e disse que iria fazer uma ata de registro boa para ver se pega carona 
lá, que está organizando uma ata de registro, que acha que essa semana já a homologa, que é grande, com muitos itens. TOMAZ 
diz que já os convenceu fazer registro de preço.

COMENTÁRIO:

6284054872 16/05/2013 16:59:02 16/05/2013 16:59:47

        0 00:00:45 6296316588 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: TOMAZ pergunta a HNI se ele acha que a reunião vai rolar. HNI diz que hoje não vai dar, que alguém está em Brasília.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 16/05/2013 17:09:54 16/05/2013 17:17:06

        0 00:07:12 3488684402 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (MARCEL?) pergunta a TOMAZ se sobre aquela listagem eles pode falar por ali. TOMAZ diz que sim. HNI diz que número 1 é 
a alteração da lei do pregão municipal, que já está na mão do Dr. JOÃO ASSUNÇÃO para fazer, que o relatório dos servidores 
amanhã está em sua mão, que sobre o controlador interno, vão fazer um "skype" com TOMAZ mais tarde, que sobre colocação 
de trancas nas portas do departamento de licitação, pode largar de mão, pois vão mudar para o lado, f inalização do processo de 
TOMAZ. Este diz que eles vão fazer inexigibilidade, que é só HNI arrumar a dotação, que o resto ele faz, que é só ele conseguir 
a dotação que TOMAZ faz a inexigibilidade em 1 dia e publica. TOMAZ comenta que isto está na mão do Dr. ASSUNÇÃO por mais 
de mês. HNI diz que foi dada a ordem para fazer, que saiu da reunião agora. HNI comenta sobre reunião com prefeito, que o 
projeto de varrição está pronto, mas que o cara está segurando, pois quer receber. Falam sobre SAMANTA olhar este projeto. 
HNI fala que o de engenharia dos buracos e viadutos estão sendo feitos. HNI pergunta quem será o substituto do presidente na 
"CL". TOMAZ diz que pode colocar a SAMANTA, e mais dois efetivos. HNI comenta que algumas coisas já foram resolvidas, que 
a seleção é do prefeito, que é ele quem homologa. HNI diz que vai passar cópia do decreto para TOMAZ, que em relação à 
redefinição da (ml hierarquia?) da licitações da secretaria de educação para a Procuradoria, o Dr. JOÃO e CRISTIANO não se 
opuseram, que vão fazer um projeto de lei, que semana que vem já estará pronto. HNI pergunta se o pagamento de TOMAZ está 
com a SAMANTA. Este fala que a sua nota está na Procuradoria. HNI diz que vai achar o empenho, que o BORELLI irá mandar 
pagá-lo amanhã. Que sobre requisições de combustíveis vai f icar para o "skype", que o do hotel e do restaurante é com TOMAZ. 
Este fala que só quer as requisições, que é a Procuradoria que faz. HNI diz que a LETÍCIA está arrumando a lista com a MIRIAN, 
que a SAMANTA vai agilizar o processo do LUIZ SÉRGIO para pagar este amanhã. Falam sobre fazer "skype" sobre 
controladoria. 

COMENTÁRIO:

6284054872 16/05/2013 17:33:50 16/05/2013 17:37:48

        0 00:03:58 6434115134 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CAROL ( de Catalão) fala a TOMAZ que o Dr. ADENILSON pediu para olhar questão da cardiologia. TOMAZ diz que havia pedido 
para levantar o que foi feito de credenciamento, o que foi feito de contrato que está vigente, que está sem essas informações. 
CAROL fala que em nenhum dos hospitais tem parte de cardiologia, que antigamente tinha uma clínica que fazia, que não foi feito 
aditivo para essa clínica. TOMAZ fala que eles deveriam fazer um credenciamento, que como não foi feito, sugere fazer um 
emergencial, uma contratação por emergência até o credenciamento sair, que já deveriam estar preparando o edital para soltar o 
credenciamento. CAROL pergunta o que precisa para o edital. TOMAZ fala que de todos os profissionais da saúde que vão 
trabalhar no município, carga horária, lotação, valor da remuneração e se tiver plantão, que se for clínica, quantos exames por 
mês, que é para fazer a estimativa anual para o pagamento. CAROL fala que a lista de medicamentos está lá, que já pode licitar. 
TOMAZ fala para CAROL mandar a lista por e-mail para preparar o edital e o aviso, que seu e-mail é tomazedilson@hotmail.com.
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COMENTÁRIO:

6284054872 16/05/2013 18:15:05 16/05/2013 18:15:59

        0 00:00:54 6299776194 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta se TOMAZ vai amanhã. Este diz que está esperando HNI confirmar. HNI diz que está confirmado e pergunta o 
horário que TOMAZ irá. TOMAZ fala que está querendo chegar em torno de 8 e meia. HNI diz que sua prioridade é falar com 
TOMAZ amanhã.

COMENTÁRIO:

6284054872 16/05/2013 18:27:30 16/05/2013 18:33:40

        0 00:06:10 3491198282 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: SAMANTA fala a TOMAZ que a licitação em Araguari acabou e que as 3 empresas ganharam, que, quem ganhou mais, foi a 
Interlagos. Falam sobre o programa ser muito bom. SAMANTA salienta que acha que seria interessante o DIEGO continuar lá, que 
pegaram tudo atrasado da época do NEILTON. TOMAZ diz que não está querendo tirar o DIEGO de lá. SAMANTA sugere de 
colocar o DIEGO e ela como pregoeiros também. TOMAZ diz que SAMANTA será a presidente da comissão de licitação, que o 
DIEGO pode ser pregoeiro substituto ou suplente. SAMANTA comenta que o DIEGO tem muito mais malícia do que o DANIEL e que 
o DIEGO está do lado deles, que vai ter curso gratuito de pregoeiro em Uberlândia. TOMAZ diz que todos podem fazer que é para 
ir o RODRIGO, o DIEGO, a SAMANTA e a ELIANE. SAMANTA pergunta se a presidência da comissão é tranquilo. TOMAZ diz que 
sim, que quis tirar aquela turma de lá, que tanto o BRUNO, quanto aquele cara lá (CRISTIANO) não quer esse povo na licitação, 
que tirou, que agora só são eles. SAMANTA fala que a nota de TOMAZ não está na Procuradoria. TOMAZ diz que o BORÉLIO 
passou para as meninas lá da frente, mas que já vai mandar a MARIANA passar a nota no e-mail deles. SAMANTA comenta que 
está com acúmulo de trabalho. TOMAZ diz que certos serviços é para colocar estagiário para fazer. TOMAZ pede para 
SAMANTA enviar a ata quando estiver pronta. 

COMENTÁRIO:

6284054872 16/05/2013 18:48:20 16/05/2013 18:50:11

        0 00:01:51 6296867327 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pede o telefone de VIVALDO para TOMAZ. Este repassa o número 62-81(4?)40-0407. TOMAZ comenta que vai estar com 
VIVALDO mais tarde, que este está em Goiânia, que vão jantar juntos. 

COMENTÁRIO:

6284054872 16/05/2013 18:55:05 16/05/2013 18:57:03

        0 00:01:58 6296867327 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI comenta com TOMAZ que conversou com MARILDA e diz que o advogado está causando muito problema para ela, que o 
JÚNIOR o acompanhou, que alguém está brigado com o JÚNIOR, com todo mundo, que não aceita nada, que está atrapalhando 
todo o processo dela, que se ela não tomar atitude vai afundar. TOMAZ concorda. HNI salienta que aquele outro menino está 
dando trabalho também, que na segunda vai encontrar com ela, que vai tocar no assunto.

COMENTÁRIO:

6284054872 16/05/2013 19:01:33 16/05/2013 19:03:35

        0 00:02:02 6286224147 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta onde TOMAZ está. Este diz que está no escritório. HNI indaga se o CÁSSIO falou com TOMAZ. Este fala que não. 
HNI fala que conversou com o CÁSSIO e este quer reunir amanhã para conversarem. TOMAZ diz que amanhã vai a Vianópolis, 
mas que à tarde está de volta. HNI f ica de avisar TOMAZ. HNI pergunta se o negócio do previdenciário está indo bem. TOMAZ diz 
que não, que a "baliza" nunca mais deu notícia, não fez contrato. HNI pergunta pela atuação deles, da MARIANA. TOMAZ diz que 
sim, que montaram a empresa, a "Portioli?" empresa de consultoria previdenciária, que tem 5 municípios, que está abrindo em 
Araguari. HNI diz que um primo de sua esposa está na Bahia com umas 5 prefeituras boas que está precisando de ajuda nessa 
área e pergunta se tem como fazer parceria. TOMAZ fala que sim. HNI fica de conversar amanhã com TOMAZ à tarde. 

COMENTÁRIO:

6284054872 16/05/2013 19:47:20 16/05/2013 20:00:27

        0 00:13:07 6284585252 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pede para JANAÍNA ver a possibilidade de marcar uma reunião em Goiânia, com o amigo lá (VIVALDO?!), que ele chegou 
hoje, que vai encontrá-lo agora à noite, que queria que JANAÍNA o posicionasse de tudo que ela relatou, pessoalmente, junto 
com aquelas planilhas. JANAÍNA pergunta se pode ser no sábado de manhã, pois na sexta estará em Mozarlândia, fazendo 
parte da logística. TOMAZ fala para JANAÍNA deixar o pessoal da prefeitura a par do que está acontecendo. JANAÍNA diz que a 
reunião será junto deles, que o TARCÍSIO não tem experiência, mas que ele recorre a ela, que pediu para marcar reunião, que 
esta será primeiro com a diretoria, com o secretário de transporte, o TARCÍSIO, ela, a mulher do prefeito e com a secretária do 
prefeito. JANAÍNA comenta que sua empresa ganhou prêmios em Goianésia. TOMAZ diz que vai ver se dá para marcar no 
sábado. JANAÍNA diz que quer alertar o amigo, por que a conversa lá é a seguinte, eu mando, eu faço, eu aconteço... que as 
palavras são ditas para quem quiser ouvir, que f icou segurando a língua para não dizer nada quando estava conversando com 
ele, que fez ele pagar lanche para ela, que disse que ele que era fazendeiro, dono de imóveis, assessor jurídico, que ele é 
membro da CPL, que o ZÉ MARIA ficou zoando com o Seu MILTON , porque ela o chamou de senhor. JANAÍNA comenta que a 
concorrente do transporte escolar, de São Miguel, errou na hora de colocar a proposta de preços, que pularam o item 3, e este 
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f icou como sendo o item 4, que o FLÁVIO disse que isso era erro comum e não deixou desclassif icar a empresa. TOMAZ diz que 
era para desclassif icar. JANAÍNA fala que a empresa foi desclassificada por causa do dia da visita técnica. JANAÍNA comenta a 
dif iculdade que teve de convencer o pregoeiro de desabilitar a empresa. JANAÍNA fala sobre as propostas. TOMAZ pede para 
JANAÍNA levar a ata e a planilha para ele ver.

COMENTÁRIO:

6284054872 16/05/2013 20:12:06 16/05/2013 20:13:03

        0 00:00:57 6281400407 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VIVALDO fala a TOMAZ que atrasou, que agora é que está passando por Caldas. Combinam de almoçar amanhã.

COMENTÁRIO:

6284054872 17/05/2013 08:22:44 17/05/2013 08:23:43

        0 00:00:59 6492796421 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: LEANDRO informa TOMAZ que irá cancelar o edital, quando estiver tudo pronto irá fazer novo edital. TOMAZ concorda e, diz que 
a pressão lá não justifica.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 17/05/2013 09:05:45 17/05/2013 09:09:18

        0 00:03:33 6499299015 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EPITÁCIO(secretário de saúde Pires do Rio) diz estar em Goiânia na MS, como ele tinha entregado a licitação para os meninos lá, 
está falando com TOMAZ a pedido de MARCELO, está com o estoque zerado no hospital, como ele mandou a licitação para os 
produtos serem licitados em janeiro, sendo que até o presente  ainda não foi realizada. EPITÁCIO diz que MARCELO manda 
perguntar TOMAZ se poderá fazer uma dispensa de licitação, informa o valor de R$ 43.000,00. TOMAZ diz poder, mais terá que 
fazer uma justif icativa que será providenciada por TOMAZ. EPITÁCIO passa o telefone para CARLOS, que é proprietário da 
empresa MS para que TOMAZ explique ao mesmo. TOMAZ diz a CARLOS que tiveram um problema no primeiro pregão, onde 
perderam todos os arquivos da licitação, como visto pelo representante de CARLOS no local. TOMAZ diz que terão que fazer 
tudo novamente na segunda-feira, sendo que irá demorar duas semanas para homologar e contratar, e, devido a urgência 
relatada pelo secretário, ele irá fazer um processo de dispensa para aquisição dos produtos. CARLOS questiona-o se ele 
conseguirá fazer, mesmo que tenha sido feito, haja vista estar no mês cinco. TOMAZ diz que é uma dispensa emergencial, que 
não tem nada a ver com início de ano, diz que o artigo 24.4 da lei, permite e, ainda como a licitação não foi f inalizada, e ele tem 
uma justif icativa em virtude de problemas de sistema, não sendo culpa do município, não poderá deixar de abastecer. CARLOS 
pergunta-o se a nota deverá ser emitida após a dispensa ser protocolada ou poderá  ser imediata. TOMAZ diz que o correto é o 
secretário fazer a lista, solicitar autorização para o prefeito ou para a PATRÍCIA, para eles assinarem a lista, depois que a 
administração fazer a justif icativa, aí manda o pedido para ele, aí sim, fazem uma contratação direta, (ambos falam ao mesmo 
tempo). TOMAZ diz que faz o contrato, empenha e compra, se for feito hoje, segunda-feira o contrato será confeccionado, após 
empenhado, a nota poderá ser emitida. 

COMENTÁRIO:

6284054872 17/05/2013 09:26:07 17/05/2013 09:31:34

        0 00:05:27 6232330075 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: PELÁGIO avisa ao TOMAZ que esteve no escritório deste e deixou uma proposta de ARAGUAPAZ que já havia sido remetida 
escaneada por e-mail. PELÁGIO deixou também três certif icados de cursos de pregoeiro com a finalidade de TOMAZ indicá-lo 
para trabalhar como parceiro em um município atendido por TOMAZ. PELÁGIO reside em Goiânia e em SÃO MIGUEL DO PASSA 
QUATRO. PELÁGIO sugere VIANÓPOLIS como município ideal para que ele possa trabalhar. PELÁGIO fez os cursos de pregoeiro 
na OAB e AGM e tem onze anos de trabalho com licitações, do outro lado da mesa, com vendas. TOMAZ pede que PELÁGIO 
mande seu curriculum para o seu escritório. TOMAZ pergunta pela situação de SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO. PELÁGIO 
responde que a arrecadação de lá é precária.. TOMAZ reforça que PELÁGIO mande seu curriculum. PELÁGIO termina dizendo 
que, caso apareça alguma coisa, a diferença vai ser grande para o lado de TOMAZ.

COMENTÁRIO:

6284054872 17/05/2013 10:16:28 17/05/2013 10:17:01

        0 00:00:33 6281595936 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ solicita à MARIANA que peça ao LUCAS que envie novamente a proposta do SERASA de VIANÓPOLIS para o seu e-mail.

COMENTÁRIO:

6284054872 17/05/2013 10:31:55 17/05/2013 10:33:03

        0 00:01:08 6296867327 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EUZÉBIO pede que TOMAZ confirme o telefone deste, pois repassou para um home e está dando inexistente. TOMAZ repassa o 
telefone: 8140-0407, prefixo 62.

COMENTÁRIO:

6284054872 17/05/2013 11:25:29 17/05/2013 11:28:41

        0 00:03:12 6281400407 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

23/09/2013 11:52:17 402



TOMAZ EDILSON FELICE CHAYB
TRANSCRIÇÃO: HNI informa ao TOMAZ que o PREFEITO ZILMAR também está em GOIÂNIA e que marcou com ele de almoçarem juntos na 

GRAMADO. TOMAZ pergunta se um PREFEITO ainda no cargo. HNI responde que sim, estão preparando recurso (AGRAVO). O 
advogado que está cuidando do caso é o DANILO DE FREITAS. TOMAZ salienta que não faz sentido, pois a decisão manda tirar 
o PREFEITO imediatamente do cargo. HNI pede ao TOMAZ que faça uma consulta com o DIOGO. TOMAZ fará isso depois do 
almoço, quando irá ao escritório do FELICÍSSIMO. 

COMENTÁRIO:

6284054872 17/05/2013 11:45:08 17/05/2013 11:46:21

        0 00:01:13 6299776194 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta ao TOMAZ se é obrigatório colocar somente funcionários efetivos. TOMAZ aconselha que sim. HNI esclarece que o 
mais experiente é um comissionado: EDEMAR (16 anos de serviço na área). Nesse caso, TOMAZ orienta que HNI coloque três 
efetivos e um comissionado. 

COMENTÁRIO:

6284054872 17/05/2013 12:07:02 17/05/2013 12:11:20

        0 00:04:18 6296875082 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FELÍCIA avisa ao TOMAZ que irá para  "MIAMI" e ORLANDO, convidado por um PROCURADOR DE JUSTIÇA (O CARREQUINHA - 
DEMÓSTENES TORRES?!). FELÍCIA era implicada com esse homem, que era amigo de LUCIANO de BARRO ALTO. TOMAZ está 
saindo de VIANÓPOLIS...

COMENTÁRIO:

6284054872 17/05/2013 14:13:06 17/05/2013 14:14:15

        0 00:01:09 6286224147 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta se TOMAZ está indo conversar com o FELIZ. TOMAZ diz que sim. HNI fala que era bom conversar com aquele cara 
que pescou com eles, que é ele que manda no rapaz lá. TOMAZ diz que está indo lá para ver o que está acontecendo, que se 
der para mexer, aí ele vai, que quer saber o porquê não publicou. HNI diz que 5 horas eles vão conversar, que vai contar o que 
ele está pensando.

COMENTÁRIO:

6284054872 17/05/2013 16:07:16 17/05/2013 16:08:27

        0 00:01:11 6232529266 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: VALBER pergunta à MNI (MARIANA?) por TOMAZ. MNI (MARIANA?) diz que ele foi a uma reunião no Escritório Felicíssimo. 
VALBER pergunta se ele conseguiu falar com CÁSSIO.  MNI diz não saber, mas que TOMAZ marcou reunião com VALBER às 
17h00.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 17/05/2013 17:17:25 17/05/2013 17:18:22

        0 00:00:57 6281400407 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: TOMAZ fala para HNI protocolar os embargos. HNI combina encontrar TOMAZ no Cateretê, às 21h30, para lhe entregar a cópia 
dos embargos. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 17/05/2013 18:25:47 17/05/2013 18:26:23

        0 00:00:36 6296867327 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz a TOMAZ que o homem não ligou. TOMAZ fala que ele é enrolado, que vai estar com ele agora mesmo, que vai ligar de 
seu celular para HNI conversar com ele. HNI diz para TOMAZ ligar para o homem e falar para ele retornar no número que ele está.

COMENTÁRIO:

6284054872 17/05/2013 18:26:48 17/05/2013 18:27:38

        0 00:00:50 6281400407 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ fala para VIVALDO que o EUZÉBIO está ligando para este, que foi ele que passou o celular, que é um número que 
termina com 7327, que é o EUZÉBIO, que quem quer falar com VIVALDO é o chefe dele, que eles estão juntos lá agora, que 
estão esperando o retorno. VIVALDO diz que não conhecia este telefone. VIVALDO diz que vai ligar para EUZÉBIO agora.

COMENTÁRIO:

6284054872 17/05/2013 18:34:07 17/05/2013 18:34:35

        0 00:00:28 6284585252 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MNI (JANAÍNA?) fala que recebeu a mensagem de TOMAZ, que está indo amanhã. TOMAZ diz que pode ser por volta de 11 
horas. 

TRANSCRIÇÃO:
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COMENTÁRIO:

6284054872 17/05/2013 20:11:52 17/05/2013 20:13:18

        0 00:01:26 6282425335 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VIVALDO diz que está preocupado pelo fato de TOMAZ está no escritório até agora, que combinou de almoçar amanhã com ele 
porque talvez f icasse mais cômodo para ele. TOMAZ diz que vai f icar no escritório até mais tarde e que amanhã 8 e meia estará 
de volta. VIVALDO pergunta como está o dia de TOMAZ amanhã. Este diz que a menina da cooperativa vai lá para explicar tudo 
direitinho, que marcou lá mais ou menos 11 horas e pergunta se VIVALDO pode ir lá. Este diz que sim, que vai lá e depois eles 
almoçam. TOMAZ fala que foi isso que ele pensou, que aí eles reúnem no escritório, que ela vai levar as planilhas, que ela vai 
levar tudo. TOMAZ pergunta se o ZÉ MARIA vai estar. VIVALDO diz que sim, que ele chega hoje à noite.

COMENTÁRIO:

6284054872 18/05/2013 09:21:24 18/05/2013 09:22:55

        0 00:01:31 6284585252 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI informa ao TOMAZ que está vinda para GOIÂNIA - perto de JARAGUÁ, contudo teve um "pipininho" no carro e pediu um 
mecânico para olhar. TOMAZ disse que não tem problemas se não der para ela chegar, pois ele conversa com o pessoal e 
depois marca outra reunião. 

COMENTÁRIO:

6284054872 18/05/2013 09:23:24 18/05/2013 09:31:41

        0 00:08:17 40042757 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ utiliza os serviços de atendimento bancário: BANCO BRADESCO (SEGUROS - PLACA DO CARRO: NVQ-0229 - TOYOTA 
- PNEU AVARIADO - RUA T-14 n.º 1025, Setor Bela Vista).

COMENTÁRIO:

6284054872 18/05/2013 12:00:05 18/05/2013 12:01:10

        0 00:01:05 6281400407 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VIVALDO pergunta ao TOMAZ como faz para chegar ao escritório deste... TOMAZ está aguardando VIVALDO...

COMENTÁRIO:

6284054872 18/05/2013 12:04:52 18/05/2013 12:05:44

        0 00:00:52 6281400407 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VIVALDO volta a confirmar o endereço do escritório de TOMAZ... 

COMENTÁRIO:

6284054872 18/05/2013 12:09:20 18/05/2013 12:20:51

        0 00:11:31 6284585252 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI (JANAÍNA?!) informa ao TOMAZ que bateu o motor do carro, por isso ela não pode chegar para a reunião com VIVALDO. 
TOMAZ repassa a ligação para VIVALDO que conversa com MNI e falam do DR. ÉLCIO: VIVALDO salienta que o DR. ÉLCIO foi 
assessor jurídico de JOSÉ MARIA durante oito anos e por coincidência deixou o JOSÉ MARIA inelegível: não sabe como foi 
escolhido novamente. VIVALDO retrato o DR. ÉLCIO como uma pessoa arrogante, que manda tudo, que pode tudo... VIVALDO 
vai sentar com o JOSÉ MARIA para buscar uma solução para o caso. JOSÉ MARIA se comprometeu a fazer um realinhamento da 
questão. VIVALDO entende que o DR. ÉLCIO poderia ter desclassif icado o outro e f icar tudo tranquilo. MNI reclama que o DR. 
ÉLCIO compôs o PREGÃO impedindo um preço acima de R$ 2,00 (teto) - dando empate entre os participantes. MNI trabalha com 
transporte de estudantes em MOZARLÂNDIA, SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, PORANGATU... ÔNIBUS nenhum com valor abaixo 
de R$ 2,00. ARAGUAPAZ, MNI abriu mão para um parceiro (FAUSTO?!). MNI deixa clara que f icou perplexa com o PREGÃO DO 
DIVERSOS: concorreu com ela um rapaz de São Miguel do Araguaia, que participaria também de um pregão em MUNDO NOVO. 
MNI abriu mão de MUNDO NOVO para o rapaz, por causa do pregão que estava acontecendo. DR. ÉLCIO só foi começar o 
pregão do dia seguinte após às 18h. Aconteceu uma divergência entre MNI e DR. ÉLCIO entre o valor da taxa administrativa. DR. 
ÉLCIO teria acusado MNI de ser amiga de um HNI (que transporta doentes) que, na verdade, seria compadre do PREFEITO JOSÉ 
MARIA. DR. ÉLCIO, segundo a MNI, expõe a ADMINISTRAÇÃO, deve receber umas coordenadas...

COMENTÁRIO:

6284054872 18/05/2013 12:25:54 18/05/2013 12:28:24

        0 00:02:30 6284873860 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI (JANAÍNA?!) volta a conversar com o VIVALDO - ASSUNTO: LICITAÇÃO - DR. ÉLCIO. MNI assevera que o irmão de um 
vereador de olho claro ganhou os caminhões em decorrência da condução do DR. ÉLCIO.  DR. ÉLCIO dá nomes a pessoas, o que 
expõe a ADMINISTRAÇÃO. MNI se prontif ica a auxiliar VIVALDO no que for necessário, pois ela tem toda a documentação. 
VIVALDO vai conversar com quem é de direito (PREFEITO). Combinam uma nova conversa no escritório de TOMAZ na próxima 
semana.
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COMENTÁRIO:

6284054872 18/05/2013 13:25:51 18/05/2013 13:27:11

        0 00:01:20 3488920000 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz a HNI (MARCEL?) que ficará quinta-feira, sexta-feira e sábado em "Araguari?" para resolver tudo. MARCEL diz sobre 
dezessete mandamentos.  TOMAZ diz para HNI (MARCEL?) deixar tudo pronto que "descarta?" a partir de quinta-feira. 

COMENTÁRIO:

6284054872 18/05/2013 14:27:32 18/05/2013 14:28:42

        0 00:01:10 6281400407 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (VIVALDO?) diz a TOMAZ que TATIANE lhe disse que foi realizado pedido oral para "RANIO?" em sessão, e ele indeferiu. 
TOMAZ questiona se houve registro em ata. HNI (VIVALDO?) diz que possivelmente sim e pede para TOMAZ analisá-la. 

COMENTÁRIO:

6284054872 18/05/2013 15:03:58 18/05/2013 15:05:29

        0 00:01:31 6281400407 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ lê para HNI (VIVALDO?) ata de sustentação oral: na Sessão do dia 09/05/2013 o Dr. PAULO MARIA TELES ANTUNES fez 
sustentação oral representando os Recorridos. O Procurador Regional Eleitoral ratif icou o parecer escrito pugnando pelo 
desprovimento do recurso eleitoral. O Tribunal à unanimidade conheceu e negou provimento ao recurso, determinando imediato 
afastamento de ZILMAR FLORÊNCIO ALCÂNTARA e ALMIR MARTINS PEIXOTO da chefia do Executivo Municipal de Inaciolândia. 
TOMAZ diz que o advogado de ZILMAR não se manifestou, não há registro de pedido dele em ata.

COMENTÁRIO:

6284054872 18/05/2013 15:23:22 18/05/2013 15:27:28

        0 00:04:06 6281400407 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (VIVALDO?) diz que falou novamente com VANDIR, que este falou com LEONARDO, que disse que poderá requisitar a 
gravação do plenário para provar que fez pedido, o qual também consta dos embargos protocolados ontem.  
HNI (VIVALDO?) repassa para TOMAZ os dados do e-mail: vivaldopinheiro@bol.com.br, senha: davhi01 e questiona se tem e-
mail enviado por FERNANDA. TOMAZ diz que não consta registro de recebimento do e-mail. Conversam sobre pedido de 
adiamento de sessão que, provavelmente, não foi realizado. HNI (VIVALDO?) pede para TOMAZ analisar embargos e verif icar se 
houve tal pedido. 

COMENTÁRIO:

6284054872 18/05/2013 15:51:50 18/05/2013 15:54:52

        0 00:03:02 6281400407 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz para VIVALDO que leu o documento e deste não consta o pedido de adiamento da sessão; diz que houve negativa 
da ampla defesa, mas que, na peça processual, tal questão não foi explorada como deveria. TOMAZ sugere ver com DIOGO o 
assunto jurídico. 

COMENTÁRIO:

6284054872 18/05/2013 17:14:25 18/05/2013 17:21:09

        0 00:06:44 6281400407 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VIVALDO avisa ao TOMAZ que ligou para o VANDIR (advogado que acompanha o AFRÂNIO). VANDIR pediu para falar com o 
LEONARDO para depois retornar a ligação. A petição foi a que a TATIANA passou para o LEONARDO e este a alterou, não 
sabendo se para melhor ou pior. TOMAZ entende que agora é só Brasília para reverter a situação do PREFEITO (cassação)... O 
que tinha de ser feito foi feito. TOMAZ salienta que não foi feito o pedido de adiamento - pois não consta da ata. Os embargos e 
a petição também não fala. Tudo isso inviabiliza o trabalho de outro escritório. VIVALDO indaga se a FELÍCIA não resolveu mudar 
para o MADRI... Conversam sobre a venda de uma casa...

COMENTÁRIO:

6284054872 18/05/2013 18:48:21 18/05/2013 18:50:32

        0 00:02:11 32757575 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: TOMAZ faz um pedido de pizza e repassa o telefone de sua residência: 3242-9844...

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 19/05/2013 09:23:09 19/05/2013 09:27:57

        0 00:04:48 6281400407 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VIVALDO fala a TOMAZ que ontem não f icou satisfeito depois da conversa deles, que fez alguns questionamentos para o 
AFRÂNIO, que hoje ele deve estar em Paris, que a hora que ele respondeu era 3:37 da manhã. VIVALDO pergunta se TOMAZ 
viu. Este confirma e diz que iria perguntar que havia dado aquelas respostas. VIVALDO fala que elas não são de "nego muito 
bobo não". TOMAZ diz que a coisa está num nível maior do que eles pensam. VIVALDO acha que como as coisas estão em nível 
maior do que eles pensam, tem pouca coisa para fazer lá, que segundo ele (AFRÂNIO?) na própria petição... que além de ter 

23/09/2013 11:52:17 405



TOMAZ EDILSON FELICE CHAYB
passado mensagem, ele ligou e disse que tinha passado a mensagem, mas que a petição foi ele que fez junto com o 
substabelecimento, que o LEONARDO assinou, que só na petição ele pede 5 dias para que o LEONARDO possa analisar o 
processo, que não pediu exagero, que pediu o prazo de praxe, que ele explicou o nível dessa mensagem, que acabou 
entendendo melhor o processo, que fez questão de mandar a mensagem para TOMAZ, para este entender também e eles irem 
conversando, que independente disso, vai f icar lá (em Goiânia?) para conversar com o DIOGO e tomar as providências para 
subir. TOMAZ acha que o melhor caminho é lá. VIVALDO fala sobre embargos. TOMAZ acha que o caminho é lá, que quem tem 
trânsito em Goiás é o pessoal do DIOGO, que estão acostumados a levar tudo para Brasília. VIVALDO comenta que é triste pegar 
uma mensagem dessa daí para interpretá-la. TOMAZ fala que foi muito forte mesmo. VIVALDO diz que eles não estão falando de 
Pires do Rio, de Goiatuba, de Caldas Novas, que eles estão falando de uma "bosta" de Inaciolândia. VIVALDO comenta que o ex-
prefeito GILSON mandou por 20 anos lá. TOMAZ fala que ele não iria deixar isso barato nunca. Falam sobre assunto pessoal. 

COMENTÁRIO:

6284054872 19/05/2013 11:14:41 19/05/2013 11:19:06

        0 00:04:25 6284533000 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta a HNI se deu certo. HNI diz que não deu certo por causa do visto da EUZIMAR, que o trem dela está tudo 
embaraçado, que aí não quis comprar pois poderia perder o pacote, porque ela ainda não separou, está com garrancho no nome 
dela, que está com o nome sujo, que foi protestado com negócio de casa, que a assessora de assuntos internacionais disse que 
seria muito arriscado. HNI comenta que já pegou o seu passaporte e que o dela vai pegar semana que vem, que vai lá em Brasília 
tentar fazer assim mesmo, que se sair, compra um pacote pela CVC no dia em que TOMAZ vai estar lá em Orlando, que aí 
encontra com TOMAZ nos dias de Orlando lá. Que já agendou os serviços, que vai ficar R$ 650,00 para tirar o visto, que vai 
tentar, que qualquer coisa ele vai sozinho. Falam sobre assunto pessoal. HNI comenta que ontem foi para Porangatu, que 
encontrou com o prefeito de Mara Rosa e mostrou o protótipo do projeto, que ele f icou super interessado, que disse que f icou 
muito bom, que lá para o mês que vem vai mostrar para TOMAZ ele prontinho, que vai dar umas andadas com TOMAZ.

COMENTÁRIO:

6284054872 19/05/2013 14:56:08 19/05/2013 14:58:20

        0 00:02:12 6296875082 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VIVIANE diz a TOMAZ que a JANAÍNA ligou e o pessoal do Rio Quente mandou um e-mail para ela ontem oferecendo um lote de 
10 mil dólares, que ela disse que está 14 centavos abaixo da cotação, que na segunda-feira elas vão olhar quanto que está a 
cotação, que ela precisa responder quanto que eles vão querer. TOMAZ fala R$ 5.000,00. VIVIANE sugere de comprarem 5 mil 
dólares se tiverem o dinheiro. TOMAZ fala para VIVIANE ver lá a cotação, que aí ele olha quanto vai ter na conta, que agora no 
f inal de mês é pagamento. VIVIANE diz que vai falar para JANAÍNA que na segunda dá a resposta.

COMENTÁRIO:

6284054872 20/05/2013 08:25:53 20/05/2013 08:27:08

        0 00:01:15 6232529266 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta onde TOMAZ está. Este diz que está chegando em Araguapaz. HNI diz que conversou com o primo de sua esposa, 
aquele da Bahia e pergunta a TOMAZ se ele tem alguma proposta, igual a de Araguari, que possa estar encaminhando para ele. 
TOMAZ diz que tem. HNI pede para TOMAZ enviar para seu e-mail. TOMAZ diz que vai ligar para MARIANA passar o e-mail.

COMENTÁRIO:

6284054872 20/05/2013 08:27:22 20/05/2013 08:30:14

        0 00:02:52 6281595936 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ fala para MARIANA que o WALBER está pedindo uma proposta do trabalho de previdenciário, que eles f izeram uma para 
Araguari. MARIANA diz que a de Araguari é completa. TOMAZ  pede para MARIANA passar a proposta para o e-mail de 
WALBER. TOMAZ fala para MARIANA não esquecer de Corumbaíba, que é para ver o LEANDRO e dizer que não houve o 
pagamento, que nessa semana ele leva o processo dele todo prontinho, que é para ela ver o seu pagamento. MARIANA diz que 
mandou no e-mail de TOMAZ o edital de medicamentos de lá, que é para TOMAZ dar uma olhada. 

COMENTÁRIO:

6284054872 20/05/2013 09:17:30 20/05/2013 09:18:05

        0 00:00:35 6291186467 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: RONAN pergunta se TOMAZ está chegando. Este diz que sim, que está pertinho.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 20/05/2013 10:17:00 20/05/2013 10:18:02

        0 00:01:02 6285858314 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta se TOMAZ está em Goiânia. Este diz que está em Araguapaz. HNI fala para TOMAZ mandar um abraço para o 
FAUSTO, que é para TOMAZ ver com este, que ele f icou devendo um, para eles fazer lá também. TOMAZ diz que ele falou 
mesmo, que iria colocar nas escolas lá. Combinam de conversar amanhã em Goiânia.
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COMENTÁRIO:

6284054872 20/05/2013 10:50:19 20/05/2013 10:51:03

        0 00:00:44 6299941391 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: TOMAZ fala para HNI que sobre aquela situação está correndo normal, que na quarta quer conversar com ele. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 20/05/2013 10:54:11 20/05/2013 10:57:52

        0 00:03:41 6299776194 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta se TOMAZ ficou sabendo notícia do geo. Este diz que não.  HNI fala que tem mil e quinhentos imóveis que ocorreu 
divergência no valor, que são vários imóveis na cidade, que nesses imóveis tem como eles praticarem um aumento no valor a ser 
cobrado através da metragem de cada um. TOMAZ fala que como não tem o cadastro do IPTU como construção, que 
comprovando a metragem, tem que cobrar em cima desta. HNI fala que o NEI deve receber a avaliação de cada setor, que é o 
valor of icial, emitido por duas imobiliárias. TOMAZ diz que esta avaliação serve de parâmetro. Falam sobre o aumento da 
arrecadação que vai ter. TOMAZ fala que na quarta vai apresentar uma solução para o caso. HNI diz que vai falar para o NEI 
entrar em contato com TOMAZ para lhe repassar a situação real.

COMENTÁRIO:

6284054872 20/05/2013 11:06:52 20/05/2013 11:11:33

        0 00:04:41 6284822112 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: NEI conversa com TOMAZ sobre IPTU de mil e quinhentos lotes. NEI fala sobre os meninos do geoprocessamento não terem 
conseguido identificar, extrair do banco de dados, que estão dando divergência com o geo, que eles vão a campo fazer a 
atualização. NEI diz que eles têm informações desses lotes, que vão cobrar o IPTU como os lotes estão lá, que vão poder alterar 
o valor venal dos lotes que já foram construídos. Falam sobre atualização do banco de dados. NEI diz que vai esperar a 
avaliação do corretor para alterar os valores. NEI pergunta se é legal fazer isso. TOMAZ diz que sim, que na quarta estará lá e 
vai ajeitar o que estiver faltando.

COMENTÁRIO:

6284054872 20/05/2013 13:27:01 20/05/2013 13:28:01

        0 00:01:00 6284725889 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta ao TOMAZ se este chegou a olhar aquele negócio lá. TOMAZ responde que sim, que está caminhando e indaga se 
HNI quer fazer uma reunião sobre o assunto esta semana para posicionamento. TOMAZ indaga se HNI tem empresa de tampa 
buracos. HNI responde que sim. TOMAZ assevera que precisa conversar com ele, então, em caráter de urgência. TOMAZ, assim 
que chegar a Goiânia, ligará para HNI para lhe mostrar um negócio, para conversarem sobre o assunto envolvendo a empresa de 
tampa buracos.

COMENTÁRIO:

6284054872 20/05/2013 15:33:03 20/05/2013 15:35:18

        0 00:02:15 6284585252 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI (JANAÍNA?!) pergunta ao TOMAZ pelo paradeiro deste. TOMAZ está em ARAGUAPAZ. MNI pede a ajuda de TOMAZ sobre 
as contra razões de NOVA CRIXÁS. TOMAZ pede que MNI vá a ARAGUAPAZ para que façam no hotel. MNI está resolvendo a 
questão dos ônibus de MOZARLÂNDIA (retirada de AGR). TOMAZ pede à MNI que traga tudo tem para que vejam sobre o 
recurso. 

COMENTÁRIO:

6284054872 20/05/2013 16:00:54 20/05/2013 16:01:34

        0 00:00:40 6299031830 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI (JANAÍNA?!) pergunta ao TOMAZ qual o melhor caminho para se chegar a ARAGUAPAZ.

COMENTÁRIO:

6284054872 20/05/2013 19:34:28 20/05/2013 19:35:36

        0 00:01:08 6299031830 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI (JANAÍNA?!) avisa ao TOMAZ que chegou em ARAGUAPAZ. TOMAZ está na PREFEITURA e combina de se encontrar com a 
MNI num hotel da cidade. ARAGUAPAZ entende que não é bom que a MNI o procure na PREFEITURA.

COMENTÁRIO:

6284054872 20/05/2013 19:41:03 20/05/2013 19:41:45

        0 00:00:42 6299031830 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI (JANAÍNA?!) pergunta ao TOMAZ se tem algum lugar para comerem algo na cidade de ARAGUAPAZ. TOMAZ responde que 
é muito difícil.
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COMENTÁRIO:

6284054872 20/05/2013 20:43:34 20/05/2013 20:43:54

        0 00:00:20 6299031830 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI (JANAÍNA) informa ao TOMAZ que está no apartamento 04 de um hotel de ARAGUAPAZ. 

COMENTÁRIO:

6284054872 20/05/2013 21:11:51 20/05/2013 21:12:15

        0 00:00:24 6291186467 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI avisa ao TOMAZ que já tomou e que já está para lá com a família. TOMAZ responde que irá banhar e descerá para lá.

COMENTÁRIO:

6284054872 20/05/2013 21:42:45 20/05/2013 21:43:28

        0 00:00:43 6291186467 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RONAN pergunta ao TOMAZ se este já está chegando. TOMAZ responde que irá enrolar mais um pouquinho. RONAN assevera 
que o PREFEITO já está lhe esperando.

COMENTÁRIO:

6284054872 21/05/2013 08:17:24 21/05/2013 08:21:00

        0 00:03:36 6492796421 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LEANDRO consulta TOMAZ sobre um concurso que irá realizar, diz que receberam quatro propostas, com valores divergentes, 
uma cento e sessenta e dois e quinhentos, outra sessenta e quatro mil, outra vinte e sete, e outra trinta e nove, que o tribunal 
exigiu que fosse confeccionada carta convite convidando seis empresas, portanto, estaria receosos que não conseguir atingir o 
número exigido pelo tribunal, por isso estavam pensando em fazer um pregão, pois a diferença de valores é muito grande. 
TOMAZ pergunta LEANDRO com quantas empresas eles estão, LEANDRO responde que estão com quatro, só, que uma 
estourou a carta convite. TOMAZ diz não importar e, pergunta-o qual é o valor de referência, se o preço de referência for 
cinquenta mil, o cara poderá dar o valor até de duzentos mil se ele quiser, cita como exemplo, a média dos valores orçados pelas 
outras três empresas com orçamentos menores,  a média foi de quarenta mil, ele faz o estimado em quarenta mil reais. LEANDRO 
pergunta se ele conseguir convidar as seis, no mínimo três garantidas, ele poderá fazer a carta convite. TOMAZ diz que sim, ele 
deverá convidar seis ou sete, o importante é ele comprovar que convidou, agora, tem que ter habilitadas, diz para o mesmo que o 
valor que ele irá fechar será apurado pela média dos valores das três empresas  menores. LEANDRO pergunta-o se o edital da 
obra de pavimentação será repasso por TOMAZ, este pergunta se não encaminhou ainda o edital. LEANDRO responde que não. 
TOMAZ diz que o edital está pronto. LEANDRO solicita ao mesmo para que envie o edital para ele publicar, e pergunta se é 
tomada de preço. TOMAZ responde que sim. LEANDRO informa-o ainda que aquele negócio da patrol, a LUCIENE lhe passou na 
sexta-feira. TOMAZ pergunta se é a especif icação. LEANDRO confirma e diz que inclusive o processo, e, pergunta se pode 
publicar, pois é pregão, TOMAZ diz poder.  

COMENTÁRIO:

6284054872 21/05/2013 08:29:50 21/05/2013 08:34:42

        0 00:04:52 6434411816 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ÉRICA(farmácia municipal de Catalão) diz precisar comprar vacinas e outros medicamentos com dispensa de licitação, pois não 
irá dar tempo de esperar o pregão, precisa qual deverá ser o procedimento da mesma. TOMAZ diz para a mesma fazer uma 
relação dos medicamentos e justif icar a urgência da compra deles. ÉRICA diz ser alguns injetáveis para o SAMU, alguns para 
abertura de mini-hospital num distrito, e alguns medicamentos da farmácia básica que não dará tempo de esperar, pergunta se 
tem um teto. TOMAZ diz que o emergencial já passou,  foi nos noventa dias iniciais da gestão. TOMAZ diz não ter como fazer 
uma coisa muito grande, no máximo para uso em trinta dias, para dar tempo de licitar, porque pega mal. ÉRICA argumenta que 
estava sem jurídico, sem o responsável pelas compras, f izeram uma lista que a princípio era para ser compra emergencial, mais 
não teve como, agora resolveram realizar um pregão, pergunta se já foi escolhido a modalidade do pregão. TOMAZ diz que será 
um pregão presencial com registro de preços. ÉRICA pergunta qual o tempo que deverá f icar publicado o registro de preço. 
TOMAZ diz  não ter prazo. ÉRICA diz estar de posse de um livro, e nele fala que, quando da realização de um pregão, deverá ser 
publico por oito dias, e, quando for por registro de preço, deverá ser publicado no diário of icial e outros jornais de grande 
circulação pelo período de trinta dias, por isso, irá demorar bastante, pergunta ainda, se a informação é procedente ou não. 
TOMAZ diz proceder, e pergunta por que não fazem uma carta convite. ÉRICA diz já ter feito uma carta convite, pergunta se 
poderá fazer outra. TOMAZ  diz que é melhor fazer uma carta convite do que dispensa, pergunta se é medicamento diferente da 
outra carta, ÉRICA responde afirmativamente. TOMAZ então sugere fazer a carta. ÉRICA pergunta se a carta demora muito. 
TOMAZ diz que quinta-feira estará em Catalão e deixará a carta pronta para a mesma. ERICA pergunta se a carta não tem que 
f icar publicada pelo período de cinco dias. TOMAZ responde que sim, mais dependendo da urgência, faz a carta retroativa. 
TOMAZ solicita a ÉRICA para encaminhar a lista, com nome de três ou quatro empresas, já solicita a documentação, na quinta-
feira providenciam tudo. TOMAZ informa seu email: tomazedilson@hotmail.com. ÉRICA f ica de enviar o email. Agendam encontro 
na quinta-feira.

COMENTÁRIO:

6284054872 21/05/2013 08:41:35 21/05/2013 08:43:30

        0 00:01:55 6296395546 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta MARIANA o que tem de Mozarlândia no escritório do mesmo. MARIANA responde que tem treze cartas 

convites que LUCAS passou a relação, e, ROSÂNGELA está fazer uma apostila de cobrança da dívida ativa. TOMAZ confirma 
que tem as cartas convites e, pergunta se emergencial tem alguma coisa. MARIANA  responde que não. TOMAZ informa alguém 
a existência das treze cartas convites, não é contrato, é o processo de carta convite, e, emergencial não tem nenhuma com ele. 
Ainda dialogando com outra pessoa, TOMAZ pergunta como está o andamento, falta documento, falta tudo, MARIANA confirma 
que falta tudo. TOMAZ reafirma à outra pessoa que emergencial não tem. MARIANA informa TOMAZ que emergencial que ele 
tinha passado na relação de treze, ela já enviou a muito tempo. MARIANA cita: Luz e f io, centro-oeste, ambiental, já estava tudo 
do email de dele. TOMAZ informa à outra pessoa que está no email dela desde janeiro. TOMAZ agrade MARIANA.

COMENTÁRIO:

6284054872 21/05/2013 08:47:29 21/05/2013 08:50:23

        0 00:02:54 6284585252 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI informa TOMAZ que está em Nova Crixás pegando as razões do pessoal para eles fazerem as contra razões, e, precisa 
passar para o mesmo pessoalmente, pois precisam conversar sobre as coisas que f icaram conversadas em Nova Crixás. 
TOMAZ diz que isso lá, terá que aguardar quarta-feira, porque f icou definido que haveria uma reunião na quarta-feira. MNI diz 
falar do transporte escolar. TOMAZ diz se tudo, está tudo envolvido. MNI pergunta se TOMAZ quer que ela vá à Goiânia na 
quarta-feira, que irá fazer as contra razões e irá protocolar. TOMAZ responde que pode mandar as razões para o email dele 
agora. MNI diz que irá fazer as peças das contra razões e, TOMAZ somente irá conferir. TOMAZ diz a MNI que aquela pessoa irá 
ligar e cobrar uma posição, é neste momento que eles irão entrar, antes não dá. MNI diz que o homem falou que queria falar com 
a mesma. TOMAZ diz que não deve, ela deve esperar quarta-feira, para TOMAZ posicionar à mesma. MNI pergunta se TOMAZ 
lembra o que ela lhe falou, conforme mensagem de texto enviada ao mesmo, que ele falou, que era isso, que era aquilo. TOMAZ 
responde que viu. MNI diz ter ouvido um discurso lá, e está cada vez mais pasma. TOMAZ diz para a mesma não perder muita 
energia com isto não, esperar(ininteligível) MNI diz que ele foi falar de Uruaçu, não sabe o que, MNI diz ter dito "olha doutor, cada 
um, cada um" e, que o posicionamento dele não muda nada. TOMAZ diz que na quinta-feira estará com o amigo lá e, aí ele a 
posicionará. MNI diz que se ele quiser falar com ela, ela estará á disposição, irá fazer as contra razões normal e manter o círculo 
normal.

COMENTÁRIO:

6284054872 21/05/2013 09:03:19 21/05/2013 09:07:04

        0 00:03:45 3491071502 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VIVALDO pergunta se TOMÁZ está em MOZARLÂNIDA, TOMAZ confirma. VIVALDO pergunta se ele esteve com o JOÃO da 
centro-oeste, TOMAZ responde que ainda não esteve com ele. VIVALDO diz para TOMAZ informar seu novo telefone para 
JOÃO, e pergunta como foi em Araguapaz, TOMAZ diz ter ido bem, pois o FAUSTO é tranquilo. VIVALDO diz para TOMAZ 
esquecer aquele negócio da cinta e das torneiras, é para mandar resolver tudo, publicar e organizar e esquecer, irão deixar para 
a próxima, diz ter sentido que é melhor. TOMAZ diz que a hora que tiver que trocar? eles vêem o que fazer. VIVALDO diz para o 
mesmo organizar tudo, pois cada um ganhou um pouco, f icou bom, porque toda hora eles chegam querendo comprar uma coisa, 
e ele não pode vender. TOMAZ diz ter entendido. VIVALDO diz que aquele maquinário objeto da licitação que teria passado para 
TOMAZ em Goiânia, a licitação seria hoje. TOMAZ diz ter passado e, que o amigo não teve interesse, pois aquilo era muito 
específ ico para a agricultura, é muito dif ícil mexer com aquilo. VIVALDO diz que é coisa tranquilo, para deixar o negócio fluir, 
TOMAZ diz ter que deixar f luir para o secretariado(não completa a frase). TOMAZ pergunta VIVALDO se ele foi à reunião. 
VIVALDO confirma e depois contará pessoalmente a TOMAZ, este pergunta pelos prazos. VIVALDO diz que dará tudo certo,  
até porque a pessoa, na presente data ainda não olhou, diz achar estranho. TOMAZ concorda. VIVALDO diz que normalmente 
ela dava parecer, mandava intimar, mais a coisa está correndo. TOMAZ completa: mais solta, mais tranquila.VIVALDO diz estar 
acompanhando de perto para avisar o amigo lá. TOMAZ pergunta se VIVALDO teve notícia do vizinho dele lá(Nova Crixás). 
VIVALDO responde positivamente, dizendo que ele estará chegando de viagem às 10h00m, inclusive descerá em Mozarlândia, 
quando ele descer ele irá ligar, pois teria informado ao mesmo que TOMAZ estaria lá. TOMAZ diz estar lá aguardando.

COMENTÁRIO:

6284054872 21/05/2013 09:27:36 21/05/2013 09:31:20

        0 00:03:44 6434115466 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ALESSANDRA diz a TOMAZ que está vendo o negócio no NASSER FAYAD do aditivo que eles terão que fazer, chegou a 
documentação, tem coisa do dia 17, e o último atendimento do mesmo teria ocorrido no dia 10, a cirurgia oftalmológica. 
ALESSANDRA  pergunta se ela precisa pedir para que a documentação seja enviada até dia 13, pois poder ocorrer interrupção. 
TOMAZ pergunta se é contrato de médico. ALESSANDRA  responde que sim, será feito nova contratação da cirurgia de 
catarata, ALESSANDRA  diz que a documentação está do dia 17. TOMAZ diz que eles estão fazendo um novo credenciamento, 
então não tem vínculo com o passado, então, não precisa de sequência de lapso. TOMAZ informa ALESSANDRA que recebeu 
ligação de ÉRICA querendo adquirir medicamento em caráter de emergência. ALESSANDRA ri e diz ser costume. TOMAZ informa 
que convenceu a não fazer uma emergencial, sugeriu que fosse feito uma carta convite, e separasse a lista e as empresas que 
ela quer que convide para providenciar na quinta-feira. ALESSANDRA diz estar com a documentação do NASSER, diz ter a 
alteração do contrato social, e todas as certidões(municipal, estadual, da fazenda, FGTS, trabalhista) e comprovante de 
pagamento da anuidade do CRM, pergunta se TOMAZ precisa de mais alguma coisa. TOMAZ responde negativamente, pergunta 
se os documentos pessoais do sócio de NASSER estão com ela, principalmente do prestador de serviço. ALESSANDRA diz que 
não, irá solicitar.
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COMENTÁRIO:

6284054872 21/05/2013 10:02:12 21/05/2013 10:03:10

        0 00:00:58 6296395546 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz a MARIANA que está precisando do objeto da carta convite que não foi informado. MARIANA responde que está 
colocando. TOMAZ diz que é só o objeto: material elétrico. MARIANA pergunta se TOMAZ recebeu a relação no excel. TOMAZ 
diz que a relação no excel não é a que ele precisa. TOMAZ diz que precisa saber qual o objeto, para tratar o que. MARIANA diz 
estar inserindo.

COMENTÁRIO:

6284054872 21/05/2013 10:03:13 21/05/2013 10:04:19

        0 00:01:06 6233801355 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LUZIANE?(Araguapaz) informa TOMAZ que irá enviar um email com o contrato do transporte escolar e aditivo para o mesmo 
conferir. TOMAZ diz que irá olhar. LUZIANE? solicita ao mesmo conferir com brevidade e informá-la via telefone, pois está sem 
internet. 

COMENTÁRIO:

6284054872 21/05/2013 10:40:15 21/05/2013 10:41:18

        0 00:01:03 6291186467 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz para "RONAN?" que está em Mozarlândia. "RONAN?" repassa para TOMAZ número de telefone de LU: 91575697.

COMENTÁRIO:

6284054872 21/05/2013 10:42:17 21/05/2013 10:43:16

        0 00:00:59 6291575697 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz a LU que conferiu o Termo Aditivo e está correto. LU questiona se já pode "pegar assinaturas". TOMAZ confirma. 

COMENTÁRIO:

6284054872 21/05/2013 11:11:53 21/05/2013 11:13:55

        0 00:02:02 6284585252 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz a MNI que foi a Mozarlândia, está a caminho de Araguapaz e que no f inal da tarde volta a Goiânia; questiona se 
Prefeito chegou. MNI diz que está fora. TOMAZ fala que é melhor "deixar rodar... que o assunto já tá correndo". MNI diz 
(sobre/com??) Sr. Ademir, a respeito de conduta dele. TOMAZ fala para MNI aguardar que até quinta-feira terá informação.

COMENTÁRIO:

6284054872 21/05/2013 11:25:36 21/05/2013 11:28:21

        0 00:02:45 6284585252 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz a MNI que f icou esperou toda a manhã para ser atendido pela Chefe de Gabinete, mas sem sucesso; que falará com 
JOÃOZINHO, pois não trabalhará mais em Mozarlândia. MNI diz para TOMAZ tentar falar diretamente com JOÃOZINHO. TOMAZ 
diz que não deveria ter procurado pela Chefe de Gabinete, pois quem o contratou foi JOÃOZINHO. 

COMENTÁRIO:

6284054872 21/05/2013 11:28:46 21/05/2013 11:29:29

        0 00:00:43 6291575697 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz que está chegando à Prefeitura e pede para LU aguardá-lo chegar para sair para o almoço ou deixar o departamento 
aberto.  LU diz que f icará no local porque precisa concluir trabalho.

COMENTÁRIO:

6284054872 21/05/2013 11:51:46 21/05/2013 11:52:23

        0 00:00:37 6284293577 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz que está chegando à Prefeitura e pede para LU aguardá-lo chegar para ela sair para o almoço ou então que deixe o 
departamento aberto.  LU diz que ficará no local porque precisa concluir trabalho.

COMENTÁRIO:

6284054872 21/05/2013 12:52:22 21/05/2013 12:53:37

        0 00:01:15 6299727470 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI combina de jogar peteca com TOMAZ às 07h00, fala que "o negócio" de São Paulo foi marcado para quinta-feira, que as 
reuniões (do departamento jurídico) deverão ser marcadas para data posterior à sua viagem.  
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COMENTÁRIO:

6284054872 21/05/2013 13:49:36 21/05/2013 13:51:58

        0 00:02:22 6296395546 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI (MARIANA?) diz que MILTON (contador em São Patrício) a contatou questionando sobre contrato (da Prefeitura?) com 
Fisioterapeuta (em regime de plantão), diz que o profissional tem dois contratos idênticos com o mesmo objeto. TOMAZ fala que 
não sabe do que se trata. MNI (MARIANA?) diz que enviou a TOMAZ dois arquivos referentes à prefeitura de Araguapaz. 

COMENTÁRIO:

6284054872 21/05/2013 13:57:16 21/05/2013 14:01:22

        0 00:04:06 6239423170 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ liga e repassa a ligação para "LU" conversar com a IRACEMA do SUPORTE. "LU" pede o CÓDIGO que expirou para 
acessar o sistema. IRACEMA repassa as orientações e para a ligação para a LUDIMILA para repassar o CÓDIGO DE 
AUTORIZAÇÃO. LUDIMILA pede o acesso de LU: E313C72f5c56509EDB7054F - LU pede o telefone de LUDIMILA:  3942-3170 - 
para retornar a ligação.

COMENTÁRIO:

6284054872 21/05/2013 14:03:41 21/05/2013 14:05:13

        0 00:01:32 6235953530 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz que o processo de FRANCIS MILER está sobre a mesa de "SALMO?". FRANCIS MILER diz que não foi remetido ao 
f inanceiro e questiona se TOMAZ falou para "SALMO?" fazer o pregão. TOMAZ confirma e diz que falará novamente com 
"SALMO?" sobre o processo de FRANCIS MILER.

COMENTÁRIO:

6284054872 21/05/2013 14:10:06 21/05/2013 14:12:32

        0 00:02:26 6284651271 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EMERSON diz que falou com VALBER sobre licitação que acontecerá em Corumbaíba. TOMAZ diz que será marcada. EMERSON 
fala que deseja fazer mais teste no sistema computacional e que disponibilizou planilha (eletrônica) com visibilidade somente ao 
pregoeiro. TOMAZ diz que, ao marcar o pregão, verá sobre a possibilidade das alterações no sistema e retorna para EMERSON. 

COMENTÁRIO:

6284054872 21/05/2013 14:30:32 21/05/2013 14:36:16

        0 00:05:44 6492790925 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LUCIENE questiona se TOMAZ viu e-mail que ela lhe encaminhou, que trata sobre obra de pavimentação de duas ruas. TOMAZ 
diz que verá em seus arquivos, que ligará para LEANDRO para lhe repassar o objeto para publicar. LUCIENE diz que precisa do 
edital para repassar a quem solicitar; questiona TOMAZ sobre contratação de Educador Social (cargo inexistente), que Dr. JOSÉ 
falou que não é possível a contratação por impossibilidade de licitação, mas que necessita do profissional.  TOMAZ diz que a 
contratação pode acontecer através de contrato por tempo determinado. 
LEANDRO diz que não recebeu planilha e pede a TOMAZ para cobrar o envio.  

COMENTÁRIO:

6284054872 21/05/2013 15:07:03 21/05/2013 15:08:20

        0 00:01:17 6296875082 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VIVIANE pede para TOMAZ lhe contar o que aconteceu. TOMAZ diz que foi ao município "sob pressão".   

COMENTÁRIO:

6284054872 21/05/2013 16:08:42 21/05/2013 16:22:16

        0 00:13:34 6296875082 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz a VIVIANE que a licitação no Município de Mozarlândia "nunca andou por causa dum cara que tem lá", que lhe falaram 
que VILDENAN disse que está com tudo atrasado por culpa de TOMAZ e que ele (TOMAZ) argumentou que não está com 
nenhum documento; fala que tem "um cara lá bom agora, eles contrataram um cara pra licitação, arrumado". Diz que resolveu sair 
de Mozarlândia, mas f icará em Araguapaz, pois é muito bem tratado pelo Prefeito, Primeira Dama e funcionários da Prefeitura. 
VIVIANE fala sobre questões do seu trabalho e conta a TOMAZ sobre os f ilhos. 

COMENTÁRIO:

6284054872 21/05/2013 16:41:16 21/05/2013 16:51:12

        0 00:09:56 6296395546 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ indaga a MARIANA o porquê da pergunta de Mozarlândia. MARIANA diz que lembrou que a FABRÍCIA vai ter que assinar 
uma nova procuração para entrar com aquela ação pedindo a prisão. TOMAZ salienta que a FABRÍCIA f ica em Turvânia, que é o 
rapaz que está morando em Araguapaz. TOMAZ ressalta que vai abandonar Mozarlândia, que o VILDENAN o queimou 100%, 
disse que os processos estão parados por causa dele, que os contratos emergenciais estão tudo com ele, que desde o início 
estava vendo que isso iria dar problema. MARIANA fala que os emergenciais já tinha mandado para ele. TOMAZ  diz que ele fala 

23/09/2013 11:52:17 411



TOMAZ EDILSON FELICE CHAYB
que não recebeu.  TOMAZ diz que não compensa, que o clima não está bom. TOMAZ  pede para MARIANA arrumar todos os 
processos que estão lá e ligar no município para alguém buscar, que não é para ela comentar nada, pois ainda não falou nada 
com o prefeito.  TOMAZ fala para especif icar tudo em e-mail para ele que ele vai enviar um e-mail para o SALMO explicando tudo. 
TOMAZ conversa com MARIANA sobre prioridades, que o AGNELSON ligou querendo falar sobre aquela ação da SANEAGO, 
que o PAULO desmarcou a reunião de quinta-feira. TOMAZ pede para MARIANA pesquisar prazo para abertura de registro de 
preço em pregão. TOMAZ fala da questão dos 1500 lotes de VIANÓPOLIS que já estão edif icados e sobre possibilidade de 
cobrar IPTU. 

COMENTÁRIO:

6284054872 21/05/2013 18:02:42 21/05/2013 18:07:44

        0 00:05:02 6286224147 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VALBER pergunta a TOMAZ sobre aquele negócio que o CÁSSIO fez Pires do Rio, o da Alta Vista. TOMAZ fala que é o 
georreferenciamento. VALBER pergunta o preço que f ico. TOMAZ diz que depende da negociação, que a média é de 30, que a 
pessoa fotografa tudo, que só cobra das edif icações, que com o geo dá para fazer vários projetos, que ele dá o mapa 
digitalizado, impresso. TOMAZ pergunta se isso é para atualizar os valores de IPTU. VALBER confirma. TOMAZ comenta que em 
VIANÓPOLIS teve 1500 lotes com edif icação que não constava no banco de dados da prefeitura. VALBER salienta que o 
CÁSSIO não depositou aquele negócio. TOMAZ fica de ligar para o CÁSSIO. VALBER pergunta se o MAGNO, da empresa de 
licitações ligou para TOMAZ. Este diz que não, que quem ligou foi o EMERSON, que vai ver se consegue levá-los para 
Corumbaíba, que lá ainda não soltou o edital, que vai conversar com o pessoal, que se eles toparem, vai colocar eles. VALBER 
comenta que já encaminhou para a Bahia a proposta do previdenciário. VALBER diz que irá em Carmo, que se TOMAZ quiser que 
ele fale alguma coisa para o DELSON. TOMAZ fala que agora está fluindo, que a sua relação com a CELSA melhorou bastante. 

COMENTÁRIO:

6284054872 22/05/2013 07:42:13 22/05/2013 07:43:35

        0 00:01:22 6285990002 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ZIQUINHA diz a TOMAZ que ontem passou uma escritura de uma terra de um rapaz, este está numa agonia para pagar. 
ZIQUINHA diz estar tudo assinado, pergunta se tem problema em pagar, pois se tiver que fazer algum processo, poderá ser feito 
posteriormente. TOMAZ solicita ao mesmo que o deixe examinar a escritura primeiro.

COMENTÁRIO:

6284054872 22/05/2013 08:12:21 22/05/2013 08:13:45

        0 00:01:24 6296867327 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta TOMAZ se tem notícia de lá, TOMAZ diz que o projeto está lá. HNI pergunta se está tudo certo, TOMAZ responde 
que o problema é, que ele não consegue ir lá hoje, somente na sexta-feira. TOMAZ pergunta como ele quer fazer. Que deixar ou 
encontrar lá para olharem. HNI responde que irá ver se irão juntos lá terça-feira. TOMAZ diz que aí já encerram esse assunto. 
TOMAZ diz que oito horas estará na prefeitura. HNI diz que irá ver se leva também o VALMIR para encerrar o negócio. TOMAZ 
diz para levar que já matam tudo. HNI pede para TOMAZ pegar lá os documentos que ele pediu, os contratos.

COMENTÁRIO:

6284054872 22/05/2013 08:21:14 22/05/2013 08:21:50

        0 00:00:36 6284293577 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON e TOMAZ agendam encontro na JMÉDICA dentro de alguns minutos.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 22/05/2013 08:52:54 22/05/2013 08:55:02

        0 00:02:08 6434411816 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ÉRICA pergunta TOMAZ se este lembra da carta convite conversado com ele ontem, e o questiona sobre o prazo do pregão. 
TOMAZ diz que o pregão é de oito dias úteis.  ÉRCIA pergunta se é mesmo sem registro de preço. TOMAZ diz que sim, que a 
informação de 30 dias não procede. ÉRICA pergunta-o se amanhã ele resolve, TOMAZ responde que amanhã mandará publicar. 
ÉRCIA diz que se não resolverem amanhã o pregão, pois o Dr. EDENILSON está querendo fazer em dois lotes. TOMAZ diz não 
depender dele, pois eles tem a lista, irão fazer por item, registro de preço, é realizado por item. TOMAZ convida ÉRICA e outros 
funcionários(ALESSANDRA(compras), RITA(jurídico) e CAROLINA) para explicar como funciona.

COMENTÁRIO:

6284054872 22/05/2013 09:08:18 22/05/2013 09:09:02

        0 00:00:44 6299776194 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI pergunta TOMAZ se amanhã ele irá. TOMAZ diz que se ele disser que estará no município. HNI diz estar o esperando hoje e, 
pergunta se TOMAZ arrumou a solução, TOMAZ diz que sim, amanhã irá apresentar ao mesmo. HNI diz estar esperando TOMAZ.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 22/05/2013 09:25:21 22/05/2013 09:25:45

        0 00:00:24 6284293577 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: TOMAZ pergunta se MILTON está lá ainda, e diz que está descendo, MILTON diz estar esperando-o.

TRANSCRIÇÃO:
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COMENTÁRIO:

6284054872 22/05/2013 09:36:49 22/05/2013 09:38:26

        0 00:01:37 6285990002 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz a ZIQUINHA que estava olhando lá e, diz que irá precisar de documento para regularizar a aquela situação. TOMAZ 
pergunta-o se com essa pessoa lá, ele não terá problema com a assinatura e com os trem dele. ZIQUINHA pergunta qual 
assinatura. TOMAZ que irá formalizar o contrato de compra e venda. ZIQUINHA diz não ter problema, só tem um véio lá que 
assina poderá dar trabalho, mais ZIQUINHA explica para ele, que depois ele terá que ir lá assinar. TOMAZ diz que se ele não 
achar que terá problema pode pagar, depois irão atrás para regularizar isso. ZIQUINHA diz que irá xerocopiar o documento dele, 
aí no dia é só fazer o processo, levar e pedir para ele assinar. 

COMENTÁRIO:

6284054872 22/05/2013 09:40:21 22/05/2013 09:43:52

        0 00:03:31 3488684402 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCEL diz a TOMAZ que teria pedido para cancelar o da patrulha rural, duns tratores e maquinários da agricultura para ele e 
BORELI analisarem, porque, como era aquele de JONAS ALVES? estava fazendo, o edital não passou por eles, foi adiado, e hoje 
está ocorrendo sem autorização deles. TOMAZ diz que ela foi adiada e não cancelada. MARCEL alega que não era para ter, pois 
não olharam nada. TOMAZ diz para deixar acontecer e não homologa. MARCEL pergunta se aí terão como cancelar ela. TOMAZ 
diz que sim, é só fazer uma justif icativa posteriormente, e, depois realiza outra se for o caso. MARCEL diz não ter adiantado ele 
ter adiado ela. TOMAZ diz que depois explicará pessoalmente ao MARCEL, este pergunta se tem conserto, porque ele não no 
senhor(ininteligível). TOMAZ pergunta se a documentação da varrição chegou. MARCEL diz que chegará na segunda-feira. 
TOMAZ diz que tem uma reunião com o pessoal na sexta, então, ele irá cancelar a reunião. MARCEL diz para cancelar e, diz que 
ontem teve com o prefeito, ele está com o(ininteligível), MARCEL diz que explicará certinho a TOMAZ, e, pede para ele falar para 
o pessoal esperar só mais um pouco que dará certo. TOMAZ pergunta MARCEL se ele acha que não compensa o pessoal ir lá 
reunir com o prefeito ou com o BORELI. MARCEL diz para eles irem. TOMAZ diz que irá deixar eles irem lá para conversarem. 
MARCEL pergunta se ele não que esperar o trem f icar pronto, porque f icará bem mais fácil. TOMAZ diz que sim, só que o 
problema é que na segunda-feira ele não poderá ir lá, esse trem irá mais uma semana, e, ele f ica passando vergonha, marcou e 
desmarcou com eles, duas vezes, disse que irá deixar eles irem. MARCEL diz que pode deixar o povo ir, que ele irá levantar uns 
negócios lá. TOMAZ pergunta se ele conseguiu levantar os antigos contratos para terem um parâmetro. MARCEL diz que sim. 
MARCEL diz que mais tarde, juntamente com LÉO irão fazer uma conferência pelo skype.

COMENTÁRIO:

6284054872 22/05/2013 09:57:48 22/05/2013 09:58:23

        0 00:00:35 3491198282 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: TOMAZ cumprimenta MNI e pergunta se esta fez o curso. Ligação é encerrada.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 22/05/2013 09:59:01 22/05/2013 10:00:16

        0 00:01:15 3488684402 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta SAMANTA como está a publicação do aviso de medicamento. SAMANTA diz que a do medicamento f icará  
para o dia 05 de junho, conforme conversa anterior. SAMANTA diz que já foi publicado. TOMAZ pergunta se tem muita gente 
pedindo o edital, SAMANTA responde que do medicamento emergencial foram cerca de quatro empresas e, elas questionaram o 
edital. TOMAZ diz amanhã eles resolvem isso. SAMANTA diz que na verdade, o prazo correto para publicar o edital no site, para 
contagem dos oito dias até o dia 05 de junho, é na próxima sexta-feira. TOMAZ agradece.

COMENTÁRIO:

6284054872 22/05/2013 10:04:08 22/05/2013 10:05:02

        0 00:00:54 7734200433 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI da COBRASIL, pergunta TOMAZ se este recebeu as contra-razões de Nova Crixás, relativo ao transporte. TOMAZ diz que 
não, e, solicita à mesma para que envie para o seguinte email: tomazedilson@hotmail.com 

COMENTÁRIO:

6284054872 22/05/2013 10:42:35 22/05/2013 10:44:21

        0 00:01:46 6434115466 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI pergunta ao TOMAZ se este conseguiu alguém para fazer o orçamento da "OPA", pois o DOUTOR EDENILSON prometeu 
lançar o EDITAL na semana que vem. TOMAZ responde que ainda não ligou para o seu contato, contudo se compromete a fazer 
isso o meio dia. MNI repassa o seu telefone direto: 3211-5466...

COMENTÁRIO:

6284054872 22/05/2013 11:14:50 22/05/2013 11:22:10

        0 00:07:20 6299727432 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HUMBERTO conversa dois assuntos com TOMAZ: casa de São Paulo (necessidade de um procurador - transferência do imóvel, 
escolha do procurador); texto da escritura (quem está liderando a conversa com o JOÃO: quem está olhando: TOMAZ ou 
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MARCOS?!).TOMAZ esclarece que a posição deste e a de MARCOS não são contraditórias, f icando o MARCOS agora como 
responsável para acompanhar o assunto, evitando duas pessoas fazendo a mesma coisa... Questões de impostos: ITBI, imposto 
de renda... HUMBERTO esclarece dúvidas e pede que TOMAZ e/ou MARCOS conduza o assunto. HUMBERTO repassa a questão 
para TOMAZ e este verif ica se transfere ou não para outro... TOMAZ vai entrar em contato com o MARCOS. HUMBERTO pede 
que a questão seja resolvida até a próxima semana, pois tirará folga de um mês depois de duas semanas. 

COMENTÁRIO:

6284054872 22/05/2013 11:23:31 22/05/2013 11:24:20

        0 00:00:49 6299941394 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta ao TOMAZ se terão resposta daquela ação está semana. TOMAZ responde que sim, sai sim, e salienta que 
necessita falar com HNI esta semana. HNI combina de ir ao encontro de TOMAZ ainda hoje no escritório deste, se 
comprometendo a ligar antes de ir...  

COMENTÁRIO:

6284054872 22/05/2013 11:29:00 22/05/2013 11:30:25

        0 00:01:25 6499255968 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: PATRÍCIA fala a TOMAZ que no dia 24 eles terão um pregão de medicamento e pergunta se não tem como eles fazerem registro 
de preço, que está com medo de f icar com o orçamento empatado. TOMAZ fala que tem jeito sim, que inclusive só está fazendo 
registro de preço. PATRÍCIA pergunta por que eles não estão fazendo registro de preços. TOMAZ salienta que é orientação, que 
se PATRÍCIA dizer que quer, ele faz na hora. PATRÍCIA pergunta se TOMAZ está em Goiânia. Este confirma. PATRÍCIA diz que 
vai passar no escritório para trocar ideia com TOMAZ sobre isso. PATRÍCIA pergunta se tem jeito de cancelar esse e fazer 
registro de preço. TOMAZ diz que sim, que vai explicar direitinho como funciona. 

COMENTÁRIO:

6284054872 22/05/2013 11:52:21 22/05/2013 11:54:16

        0 00:01:55 6291575697 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LU (de Araguapaz) diz que está abrindo o processo de pneus e lubrif icantes e pergunta se faz junto ou separado.  TOMAZ diz 
que é separado, pois o vendedor de pneu não vende lubrif icante. LU diz que o contrato dos gêneros alimentícios estava como 
compra e venda, que ela trocou por fornecimento. TOMAZ fala que dá no mesmo. 

COMENTÁRIO:

6284054872 22/05/2013 13:03:13 22/05/2013 13:05:14

        0 00:02:01 6284293577 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CHAMADA DUPLICADA

TRANSCRIÇÃO: MILTON liga no celular do TOMAZ e é atendido pela LETÍCIA - TOMAZ saiu - está na rua - e deixou o celular para consertar, 
esclarece LETÍCIA. LETÍCIA pergunta ao MILTON se este necessita conversar é sobre o contrato de CARMO DO RIO VERDE que 
está para assinar e comenta que o pessoal do município já veio para levar a documentação. MILTON salienta que necessita 
conversar com TOMAZ sobre um outro assunto que o advogado em comento sabe qual é - aquele referente a uma reunião que 
aconteceu mais cedo. LETÍCIA orienta ao MILTON passar no escritório, procurando por MARIANA para assinar os papéis 
alusivos ao contrato de CARMO DO RIO VERDE (contrato está com a NAYARA)... MILTON pede que LETÍCIA informa ao TOMAZ 
sobre a ligação e que peça ao advogado que entre em contato com ele.

COMENTÁRIO:

6284054872 22/05/2013 15:01:37 22/05/2013 15:02:29

        0 00:00:52 3491610073 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FERNANDA DA RIBEIRO SILVA ADVOGADOS DE UBERLÂNDIA liga pedindo para conversar com o TOMAZ, contudo é LETÍCIA 
quem atende. LETÍCIA pede que FERNANDO ligue daqui mais um pouco e salienta que dará o recado ao TOMAZ.

COMENTÁRIO:

6284054872 22/05/2013 15:13:30 22/05/2013 15:15:44

        0 00:02:14 7734200433 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI pede o endereço do escritório de TOMAZ para que um representante da empresa COMBRASIL da BAHIA pegue um 
processo encaminhado a ele. LETÍCIA repassa o endereço: Rua 88-B n.º 73, Setor Sul, próximo à Praça do Cruzeiro, em Goiânia -
 GO. Fachada: CHAYB e MÁXIMO ADVOGADOS. LETÍCIA repassa o número pelo qual se pode conversar com o TOMAZ naquele 
momento, qual seja: 062-3091-4566.

COMENTÁRIO:

6284054872 22/05/2013 15:40:31 22/05/2013 15:40:53

        0 00:00:22 6499299116 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI pergunta se TOMAZ está no escritório. Este confirma. HNI diz que está indo para lá, que em 10 minutos chega lá.

TRANSCRIÇÃO:
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COMENTÁRIO:

6284054872 22/05/2013 15:42:14 22/05/2013 15:45:11

        0 00:02:57 6286224066 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI conversa com TOMAZ e este comenta que chegou em Goiânia ontem a noite, que está no escritório. HNI fala que aquele 
garranchinho que TOMAZ ligou aquele dia era daquele trem que eles tinham ido lá, que foi coisa à toa, que só foi documentação. 
TOMAZ pergunta e aí. HNI diz que está tudo de pé, que está do mesmo jeito, que só se tiver alguma alteração pela parte de lá. 
TOMAZ fala que o pessoal assustou, que tirou o pé, que não sabe, que não foi para lá ainda, que vai descer amanhã para lá. HNI 
fala que qualquer coisa tira aquele nome e vai nos outros, que o problema todo daquele dia foi aquele menino. HNI diz para 
TOMAZ falar lá e lhe dar uma posição. HNI acha que isso não tem problema, mas que os caras f icam receosos. TOMAZ fala que 
caiu tudo. HNI diz que caíram 3. TOMAZ diz para eles conversarem pessoalmente. HNI pede para TOMAZ conversar com alguém 
abertamente, para eles já desvincularem do menino, para não f icar essa pendência. TOMAZ fala que volta na sexta a noite ou 
sábado de manhã.

COMENTÁRIO:

6284054872 22/05/2013 16:14:07 22/05/2013 16:14:54

        0 00:00:47 96316265 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta a HNI se ele esteve na licitação de Pires do Rio há umas semanas atrás. HNI diz que não, que a empresa 
também não foi. TOMAZ pede o telefone de RODRIGO. HNI passa o seguinte telefone: 9631-9588.

COMENTÁRIO:

6284054872 22/05/2013 16:42:21 22/05/2013 16:43:28

        0 00:01:07 6296316588 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz a HNI que o prefeito de Pires está querendo falar com este. HNI fala que tinha que ser hoje, pois amanhã de 
madrugada está indo para São Paulo, para hospitalar, que só volta sábado à noite. TOMAZ pergunta se HNI estará lá semana que 
vem. HNI confirma, que TOMAZ pode marcar.

COMENTÁRIO:

6284054872 22/05/2013 16:44:08 22/05/2013 16:45:08

        0 00:01:00 6299941394 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta a TOMAZ se ele pode passar lá amanhã por volta de 8 horas. TOMAZ fala que amanhã estará viajando. HNI diz que 
está com um pessoal na empresa  e pergunta se ele pode mandar o WILSON . TOMAZ indaga se WILSON têm autonomia para 
falar. HNI diz que se ele não tiver, ele lhe passa um fax, que aí resolve com ele.

COMENTÁRIO:

6284054872 22/05/2013 19:37:03 22/05/2013 19:43:01

        0 00:05:58 6499299174 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO confirma com o TOMAZ se é para mandar um EDITAL para o LEONEL... TOMAZ responde que não. TOMAZ esclarece 
que é a locação de uma patrola usada para PIRES DO RIO (R$ 18.000,00). O EDITAL de CORUMBAÍBA é para comprar uma 
patrola. TOMAZ salienta que nada direto para o LEONEL. MARCELO esclarece que já af inou a viola com o MARIANA... MARCELO 
tira dúvidas sobre CATALÃO, alguns itens que estão de amarelo. TOMAZ pede que f ique assim, pois quando ele for ler f ica 
sabendo que ele teve alguma dúvida. MARCELO lembra sobre um pregão de um bilhão de reais. TOMAZ comenta que vai ser 
cancelado,que irá passa rum e-mail para o LEONEL para cancelar -será feito um registro de preço. MARCELO está fazendo um 
modelo padrão para cada situação de licitação. TOMAZ fala que a MARIANA mandou um EDITAL para ARAGUAPAZ sem pedir 
algumas certidões necessários para a realização de um PREGÃO de veículos... MARCELO sugere que podem incluir a exigência 
de CERTIDÃO DE FALÊNCIA para resguardar mais a ADMINSITRAÇÃO. TOMAZ concorda, excetuando algum caso regionais... 

COMENTÁRIO:

6284054872 23/05/2013 08:21:03 23/05/2013 08:22:30

        0 00:01:27 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO comunica ao TOMAZ que o JOÃOZINHO irá passar agorinha na JMÉDICA e indaga se o advogado quer falar com ele. 
TOMAZ responde que sim e se compromete de ir para a JMÉDICA para esperar o JOÃOZINHO - PREFEITO DE MOZARLÂNDIA... 
EDILBERTO conversará com ele sobre os problemas decorrentes de processo licitatório  (EDITAL)...

COMENTÁRIO:

6284054872 23/05/2013 08:31:53 23/05/2013 08:33:16

        0 00:01:23 6492796421 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI informa ao TOMAZ que está com problema no TRANSPORTE, pois o rapaz deixou acabar o diesel, pediu duas carretas 
depois que estourou a licitação. HNI quer saber o caminho a ser seguido. TOMAZ orienta a fazer um aditivo de até 25% do 
quantitativo e providenciar outra licitação. TOMAZ pede o quantitativo para mandar um EDITAL prontinho para HNI no sentido de 
realizar uma nova licitação. 
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COMENTÁRIO:

6284054872 23/05/2013 08:41:12 23/05/2013 08:42:52

        0 00:01:40 7734200433 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI elogia uma contra razão encaminhada por TOMAZ e tira dúvidas sobre a proposta dele, que não colocou a marca e o modelo 
mencionados no EDITAL. TOMAZ explica que estão contrarrazoando um recurso e não entrando com um recurso, sendo 
inoportuno alegar que a proposta dele tem defeito (não é cabíbel). A comissão iria ignorar, pois não é oportuno... MNI comenta 
que o ALEX deverá procurá-lo. TOMAZ esclarece que estará no escritório na parte da manhã, que ALEX poderá ir lá agora que o 
encontra.

COMENTÁRIO:

6284054872 23/05/2013 08:58:35 23/05/2013 09:03:35

        0 00:05:00 6299535520 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JÚNIOR (CARMO DO RIO VERDE?!) pergunta ao TOMAZ se  a documentação da licitação dos medicamentos foram terminadas, 
notadamente a ata. TOMAZ repassa a ligação para a MARIANA que informa que sim, toda a documentação já f icaram pronta, a 
ata inclusive e que tudo foi encaminhado para o MUNICÍPIO. JÚNIOR comenta que não tem como as empresas encaminharem os 
medicamentos, pois não há como tirar notas. JÚNIOR verif icará com a CELSA. MARIANA disse que f icaram faltando somente 
duas assinaturas de duas empresas que f icam em CERES e GOIANÉSIA. JÚNIOR disse que numa reunião com o DÉLCIO foi 
falado que a ata não tinha f icado pronta. MARIANA rebate que ficaram. JÚNIOR pedido um telefone de contato direto com 
MARIANA: 9639-5546 (Vivo).

COMENTÁRIO:

6284054872 23/05/2013 09:14:12 23/05/2013 09:16:09

        0 00:01:57 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CHAMADA DUPLICADA

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO comunica que o JOÃOZINHO(PRIMO) está saindo da JMÉDICA para fazer alguns exames. EDILBERTO pede que 
TOMAZ vá ao encontro de JOÃOZINHO para conversar com este. TOMAZ reclama que o pessoal de MOZARLÂNDIA o queimou. 
JOÃOZINHO fará exames na MULTIMED. JOÃOZINHO fica de ligar para o TOMAZ assim que terminar os exames dele e da 
esposa a f im de conversarem sobre a questão.

COMENTÁRIO:

6284054872 23/05/2013 09:55:55 23/05/2013 09:57:46

        0 00:01:51 6232529266 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pede para TOMAZ verif icar sobre avião para "aquele amigo" de Aparecida, com saída dia 31, no período matutino e retorno 
no domingo, dia 02; pergunta a TOMAZ se CÁSSIO lhe atendeu. TOMAZ diz que não conseguiu contato. HNI diz para TOMAZ 
resolver "aquele negócio de Matrinchã" do DANIEL. 

COMENTÁRIO:

6284054872 23/05/2013 10:32:25 23/05/2013 10:33:47

        0 00:01:22 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO questiona se TOMAZ falou com "o homem". TOMAZ diz que não houve contato. EDILBERTO diz que recebeu a lista, 
mas que "todo jeito é pra cancelar esse negócio lá, eu tô falando pro nosso amigo lá... pra cancelar o negócio"; diz que, na 
relação que lhe foi repassada, constam dez itens para o mesmo medicamento.

COMENTÁRIO:

6284054872 23/05/2013 10:34:39 23/05/2013 10:42:53

        0 00:08:14 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO questiona se TOMAZ tentará falar com ele (JOÃO?) mais tarde. TOMAZ diz que não quer deixar a situação desse 
jeito. EDILBERTO fala que JOÃO estava na Prefeitura e TOMAZ não o procurou. TOMAZ diz que não conseguiu ser atendido 
quando esteve no município. EDILBERTO fala que conversou com JOÃO sobre "aquele pessoal", que JOÃO não quer que a 
empresa (?) vença a licitação no município ("não quero saber deles lá, não quero saber dessa empresa lá") e que pedirá para 
cancelá-la.

MILTON diz a TOMAZ que a lista foi desproporcional, que o valor correspondente ao que consta dela aproxima-se a três milhões, 
"que é só pra chamar a atenção do município, só pra chamar atenção da câmara de vereadores". MILTON fala para TOMAZ 
conversar com ele (JOÃO?) para cancelar (a licitação), diz que irá conversar com "JOÃO?" e convida TOMAZ para participar. 
TOMAZ aceita. MILTON faz objeção à lista: "fazer um trem desse aqui, o TCM cai de cima"; diz para TOMAZ marcar reunião com 
JOÃO para a próxima quarta-feira, para resolverem sobre o referido assunto; fala que a pessoa que a encaminhou não sabe 
que a licitação será cancelada, que o envio foi "em cima da hora" para dif icultar a participação no procedimento licitatório. 

COMENTÁRIO:

6284054872 23/05/2013 12:31:39 23/05/2013 12:35:16

        0 00:03:37 6499299015 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EPITÁCIO diz que recebeu ligação informando que TOMAZ pediu para cancelar o pregão dos medicamentos em Pires do Rio. 
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TOMAZ diz que foi o Prefeito quem solicitou o cancelamento, que será feito registro de preço, que tem muito erro de quantitativo 
e que a planilha será organizada. EPITÁCIO conversa sobre dispensa de licitação que TOMAZ sugeriu, compra no valor de R$ 
43.000,00. TOMAZ diz que a lista elaborada (pela farmacêutica) precisa de alterações, que conversou com PATRÍCIA e ela quer 
que aumente o quantitativo para fazer registro de preço; TOMAZ fala para fazer uma "licitação grande, sem comprometer o 
orçamento e com possibilidade de boa negociação"; diz que se precisa receber a lista até segunda, terça-feira, aí já "solta" o 
pregão. TOMAZ fala que serão adquiridos medicamentos para dois anos, diz: "vamo dobrar, se esse pregão tinha um milhão, 
vamo fazer pra dois milhões"; diz também que precisa fazer a justif icativa "daquele emergencial". EPITÁCIO fala que será 
encaminhado; questiona se pode incluir "o odontológico". TOMAZ diz que pode abranger tudo. 

COMENTÁRIO:

6284054872 23/05/2013 12:48:37 23/05/2013 12:50:14

        0 00:01:37 6499299015 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz a TOMAZ que em "uma cotação que pintou um dia desses aí" o soro foi cotado 500% mais caro; fala que quer comprar o 
soro direitamente da "Halexstar?" e a fita de "HGT?" da Hospifarm, pois é vendido por R$ 52,00 e as distribuidores cotam por 
"cento e tantos reais"; questiona a TOMAZ se pode f icar com estes itens fora da licitação. TOMAZ diz que para os dois itens 
fará procedimento específico.  

COMENTÁRIO:

6284054872 23/05/2013 13:08:14 23/05/2013 13:10:37

        0 00:02:23 6239070100 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TIAGO(prefeitura de Vianópolis) verif ica com TOMAZ especif icação de computador a ser adquirido para o mesmo trabalhar. 
TOMAZ diz que a necessidade dele é para cobrança de dívida ativa, ou seja, IPTU, o qual será realizado no programa da 
Megasoft  e geração de boleto com site do banco. TIAGO diz que pode ser um equipamento com 4 gigabytes, informa ao mesmo 
com relação ao pagamento do mesmo, conversou com MARIANA dizendo que se tivesse alguém deslocando para Goiânia ele 
mandaria o cheque, o que não aconteceu. TOMAZ diz ter estado na cidade, estava na sala dele e esqueceu de pegar, diz ainda, 
que na segunda-feira LUCAS estará indo para lá, e, este pegará o cheque.

COMENTÁRIO:

6284054872 23/05/2013 13:27:59 23/05/2013 13:30:36

        0 00:02:37 3488684402 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz a MARCEL que passará em Catalão para entregar documentação. MARCEL fala que GONZAGA disse ao RAUL que 
"tá sendo um fracasso a licitação, o sistema", diz que o Secretário está em oposição; fala que terão que conversar com o 
Prefeito para acalmar RAUL. TOMAZ diz que acha normal a cobrança, porque "era festa", "agora... tem que despachar com 
Prefeito, tem que passar pro BORELI". MARCEL diz que WESLEY LUCAS (do Meio Ambiente) tem sido desfavorável, que "ele já 
entrou mal intencionado". 

COMENTÁRIO:

6284054872 23/05/2013 14:27:29 23/05/2013 14:28:27

        0 00:00:58 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta TOMAZ se ele conseguiu falar lá, TOMAZ responde que não, mais combinou com MILTON para descer para 
MOZARLÂNDIA junto com MILTON e EDILBERTO, para reunirem com ele(prefeito). EDILBERTO diz não ter conseguido falar com 
ele ainda para marcar. TOMAZ diz também não ter conseguido, mas quando eles marcarem TOMAZ irá junto, aí ele olhará tudo 
isso lá. EDILBERTO diz que tentará marcar. TOMAZ diz ao mesmo que pode marcar que ele irá com eles.

COMENTÁRIO:

6284054872 23/05/2013 16:40:30 23/05/2013 16:41:27

        0 00:00:57 3499881000 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: PREFEITO pergunta ao TOMAZ pelo dia em que este estará em ARAGUARI. TOMAZ responde que já está a caminho, passando 
por CATALÃO naquele momento. O PREFEITO pede que TOMAZ, assim que chegar, o procure no Gabinete. 

COMENTÁRIO:

6284054872 23/05/2013 16:44:15 23/05/2013 16:45:46

        0 00:01:31 6284585252 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI (JANAÍNA?!) informa ao TOMAZ que já mandou a peça das contra razões via e-mail para a Assessoria Jurídica e pede ao 
advogado que dê uma ajudinha para a coisa andar. TOMAZ disse que está chegando em ARAGUARI e resolverá isso. MNI 
salienta que aquele contrato que ela ganhou, o doutor da licitação falou a ela que o PREFEITO quer lhe falar para a devida 
homologação, contudo, assevera MNI, não estou conseguindo conversar com o PREFEITO. TOMAZ expõe que é para MNI 
esperar que o PREFEITO entrará em contato e que até amanhã ele  resolve o PREFEITO a chama. 

COMENTÁRIO:

6284054872 23/05/2013 16:47:07 23/05/2013 16:47:58

        0 00:00:51 3488684402 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ procura se HNI está na PROCURADORIA, com o PREFEITO. HNI responde que não. TOMAZ comenta que o PREFEITO lhe 
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ligou. HNI pede que TOMAZ lhe procure na PROCURADORIA para que irem juntos ao Gabinete do PREFEITO. TOMAZ fala que 
está saindo de Catalão e que dentro de uma hora estará lá (15h). HNI explica que o tempo certo do LEO chegar, pois este foi ter 
com o CORONEL. 

COMENTÁRIO:

6284054872 23/05/2013 17:52:10 23/05/2013 17:53:07

        0 00:00:57 6299941391 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: WILSON fala para TOMAZ que o relatório sobre aquele assunto que eles trataram está pronto. Combinam de encontrar na 
segunda para TOMAZ tomar conhecimento do teor do relatório.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 23/05/2013 17:53:27 23/05/2013 17:54:40

        0 00:01:13 6233530061 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ retorna ligação e conversa com MNI sobre contrarrazões de recurso que deu certo. MNI fala que a JANAÍNA pediu uma 
"forcinha" para TOMAZ, que ela já enviou para Nova Crixás. MNI pergunta se TOMAZ conversou com JANAÍNA hoje a tarde. 
TOMAZ diz que sim.

COMENTÁRIO:

6284054872 23/05/2013 21:12:00 23/05/2013 21:21:25

        0 00:09:25 6296875082 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ conversa com sua esposa VIVIANE sobre assunto pessoal. TOMAZ comenta que o prefeito de Araguari  ligou para ele 
dizendo que quer conversar  pessoalmente, que ligou para o MARCEL e este disse que o secretário foi lá e acabou com a 
licitação, que não está rodando. Que quando chegou em Araguari, ele e o MARCEL foram lá no BORÉLIO e este falou para f icar 
tranquilo, que ele que coordenava lá. Que 7 horas encontrou com o prefeito, que este disse que estava com problema para 
resolver sobre uma verba de 200 mil da ação social, que não sabem como vão gastar, que o prefeito tinha ouvido dizer que 
TOMAZ tinha apresentado uma solução, que disse a ele que sim, mas que o procurador disse que não tinha jeito, que tinha que 
contratar uma empresa. Que o BORÉLIO falou que o TOMAZ poderia resolver isso do jeito que ele achava que dava para 
resolver. TOMAZ fala que aproveitou e fez reunião com os procuradores e disse que o negócio não estava andando, que 
precisavam contratar mais funcionários, que precisa dar poder de mando, que amanhã vão ver isso. Que depois o prefeito f icou 
falando de política. TOMAZ comenta que em Catalão está andando bem. TOMAZ fala que vai colocar alguém de comando, mesmo 
que não saiba nada de licitação, que alguém falou para tirar a SAMANTA, que disse que não iria dispor de ninguém. TOMAZ 
comenta como foi em Catalão. Ligação cai.

COMENTÁRIO:

6284054872 23/05/2013 21:56:06 23/05/2013 22:00:18

        0 00:04:12 6296875082 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ comenta com a FELÍCIA que leu o e-mail do "PAULO" e que pelo jeito assinou, conforme estava previsto... FELÍCIA 
pergunta se o rapazinho está ajudando TOMAZ. TOMAZ responde que sim, que o rapaz é bastante organizado - está fazendo 
os modelos de editais em pastas separadas. TOMAZ explica que o rapaz é efetivo e que está de licença prêmio para estudar 
para a OAB. TOMAZ explica que o rapaz ganha R$ 1.800,00 por mês e que tem f ilho. TOMAZ salienta que só do rapaz estar lhe 
ajudando a colocar o serviço de PIRES em dia e nos editais já está bom demais. 

COMENTÁRIO:

6284054872 24/05/2013 08:49:46 24/05/2013 08:50:33

        0 00:00:47 3488684402 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta ao TOMAZ como é que este tem coragem de deixar o sub esperando... TOMAZ responde que é porque ele está 
passando mal mesmo... HNI diz; "eu imaginei..."

COMENTÁRIO:

6284054872 24/05/2013 09:09:41 24/05/2013 09:10:25

        0 00:00:44 3488684402 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta a HNI quanto tempo este demorará. HNI responde que está na porta da casa dele. TOMAZ irá buscar no hotel 
buscar seu computador para trabalhar... 

COMENTÁRIO:

6284054872 24/05/2013 10:57:46 24/05/2013 10:58:14

        0 00:00:28 6299809417 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pede dez minutinho para retornar a ligação de NEY...

COMENTÁRIO:

6284054872 24/05/2013 10:58:41 24/05/2013 11:00:21

        0 00:01:40 3491610073 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: FERNANDA DE UBERLÂNDIA - RIBEIRO E SILVA ADVOGADOS - informa ao TOMAZ que está conversando com a DOUTORA 

SAMANTA, contudo está preocupado com uma votação do orçamento que está Câmara e que não é realizada. FERNANDA 
indaga ao TOMAZ se este pode lhe explicar o que está acontecendo. TOMAZ responde que pode, porém pede uns dez 
minutinhos para dialogar com o PROCURADOR, para se inteirar da dotação, retornando de imediato a ligação...

COMENTÁRIO:

6284054872 24/05/2013 10:58:54 24/05/2013 11:00:22

        0 00:01:28 3491610073 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: DUPLICADA...

TRANSCRIÇÃO: FERNANDA DE UBERLÂNDIA - RIBEIRO E SILVA ADVOGADOS - informa ao TOMAZ que está conversando com a DOUTORA 
SAMANTA, contudo está preocupado com uma votação do orçamento que está Câmara e que não é realizada. FERNANDA 
indaga ao TOMAZ se este pode lhe explicar o que está acontecendo. TOMAZ responde que pode, porém pede uns dez 
minutinhos para dialogar com o PROCURADOR, para se inteirar da dotação, retornando de imediato a ligação...

COMENTÁRIO:

6284054872 24/05/2013 11:14:13 24/05/2013 11:15:46

        0 00:01:33 6296867327 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: "EUSÉDIO" tenta conversar com o TOMAZ, contudo a ligação é atendida por MARCEL. TOMAZ está numa reunião com o grupo. 
MARCEL indaga "EUSÉDIO" se eles já estão chegando. "EUSÉDIO" responde que não, pois aconteceu um contratempo e se 
posiciona no sentido de que é melhor que TOMAZ e MARCEL deem uma chegadinha, um pulinho até lá na semana que vem. 
MARCEL fica de falar com o TOMAZ e ligar depois para confirmar...

COMENTÁRIO:

6284054872 24/05/2013 11:14:25 24/05/2013 11:15:47

        0 00:01:22 6299867327 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: DUPLICADA...

TRANSCRIÇÃO: "EUSÉDIO" tenta conversar com o TOMAZ, contudo a ligação é atendida por MARCEL. TOMAZ está numa reunião com o grupo. 
MARCEL indaga "EUSÉDIO" se eles já estão chegando. "EUSÉDIO" responde que não, pois aconteceu um contratempo e se 
posiciona no sentido de que é melhor que TOMAZ e MARCEL deem uma chegadinha, um pulinho até lá na semana que vem. 
MARCEL fica de falar com o TOMAZ e ligar depois para confirmar...

COMENTÁRIO:

6284054872 24/05/2013 11:20:56 24/05/2013 11:22:17

        0 00:01:21 6296867327 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ retorna ligação do EUSÉDIO. TOMAZ informa que não tem programação para ir até lá, notadamente por causa de 
feriados. EUSÉDIO f icará de conversar com alguém. TOMAZ salienta que está tudo organizado e que segunda-feira baterá o 
martelo. EUSÉDIO que TOMAZ leve uma papelada para ele. TOMAZ responde que só tem parte e avisa ao EUSÉDIO que marca na 
hora com o chefe maior para atender a pessoa representada pro EUSÉDIO.

COMENTÁRIO:

6284054872 24/05/2013 11:29:54 24/05/2013 11:31:09

        0 00:01:15 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CHAMADA DUPLICADA

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO avisa ao TOMAZ que falou com o JOÃOZINHO e que este cancelou o negócio e que está marcada a ida de MILTON e 
do próprio TOMAZ a MOZARLÂNDIA para conversar com o PREFEITO (JOÃOZINHO). TOMAZ pede que MILTON ligue para ele na 
segunda, pois ele está esperando para irem juntos resolver a situação...

COMENTÁRIO:

6284054872 24/05/2013 11:30:07 24/05/2013 11:31:09

        0 00:01:02 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: DUPLICADA...

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO avisa ao TOMAZ que falou com o JOÃOZINHO e que este cancelou o negócio e que está marcada a ida de MILTON e 
do próprio TOMAZ a MOZARLÂNDIA para conversar com o PREFEITO (JOÃOZINHO). TOMAZ pede que MILTON ligue para ele na 
segunda, pois ele está esperando para irem juntos resolver a situação...

COMENTÁRIO:

6284054872 24/05/2013 11:34:23 24/05/2013 11:35:10

        0 00:00:47 6296867327 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (EUSÉDIO?!) informa ao TOMAZ que estarão pousando na cidade por volta das 14 ou 15h. TOMAZ pede que ele seja 
informado assim que pousarem, pois irá buscá-los (o "aeroporto" é perto da PREFEITURA).

COMENTÁRIO:

6284054872 24/05/2013 11:34:36 24/05/2013 11:35:10

        0 00:00:34 6296867327 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: DUPLICADA

TRANSCRIÇÃO: HNI (EUSÉDIO?!) informa ao TOMAZ que estarão pousando na cidade por volta das 14 ou 15h. TOMAZ pede que ele seja 
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informado assim que pousarem, pois irá buscá-los (o "aeroporto" é perto da PREFEITURA).

COMENTÁRIO:

6284054872 24/05/2013 11:36:24 24/05/2013 11:38:43

        0 00:02:19 3491610073 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ [da LITAÇÃO DE ARAGUARI] retorna ligação de FERNANDA de UBERLÂNDIA (Escritório de Advocacia) e informa que 
conversou com o LEONARDO BORRELI sobre a votação da dotação orçamentária e a situação deverá ser resolvida nesta 
semana, conforme pauta. Só assim o pagamento terá condições de ser feito. TOMAZ salienta que o contrato dele também 
aguarda a aprovação pela Câmara da dotação orçamentária. TOMAZ cobra de FERNANDA o envio do relatório mensal 
(prestadores de serviços)...

COMENTÁRIO:

6284054872 24/05/2013 11:42:21 24/05/2013 11:43:07

        0 00:00:46 3488684402 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ informa a HNI que o pessoal (EUSÉDIO e companhia?!) chegará por volta das 14 ou 15h. HNI organizará por lá. TOMAZ e 
HNI almoçarão na rua...

COMENTÁRIO:

6284054872 24/05/2013 11:43:21 24/05/2013 11:50:14

        0 00:06:53 6284585252 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ retorna ligação de JANAÍNA e está o avisa que está elaborando o modelo de MOZARLÂNDIA (universitários). Após 
elaboração, o modelo será encaminhado para TOMAZ para análise. TOMAZ avisa que marcou uma reunião com o PREFEITO para 
segunda-feira. JANAÍNA aduz que não é para TOMAZ ir armado. TOMAZ reclama do comportamento de VILDENAN. JANAÍNA 
pede cautela a TOMAZ e se prontifica a auxiliá-lo, pois estará sempre em MOZARLÂNDIA. TOMAZ está em ARAGUARI 
trabalhando...  TOMAZ fica de avisá-la sobre qualquer coisa de NOVA CRIXÁS. JANAÍNA salienta que o DOUTOR ÉLZIO lhe falou 
que p  PREFEITO quer falar com ele sobre outro procedimento - a reunião será marcada em Goiânia.

COMENTÁRIO:

6284054872 24/05/2013 11:53:42 24/05/2013 11:59:44

        0 00:06:02 6284822112 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: NEY comunica ao TOMAZ que somente o PREFEITO (gestor do caso) poderá encaminhar a requisição para a "MEGASOFT", a f im 
de seja gerado os IPTUS da cidade. NEY pede que TOMAZ providencie tal ofício. NEY necessita que a "MEGASOFT" modif ique o 
banco de dados com a metragem dos imóveis hoje (lote vago para imóvel construído - alteração do valor venal). TOMAZ solicita 
de NEY um e-mail explicando o assunto. NEY entende que vai ter que acionar o dono da "MEGASOFT" para regularizar a 
questão. TOMAZ fica de bater feio, de conversar com o PREFEITO, inclusive. NEY posiciona-se algumas desvantagens do atual 
processo de cobrança dos inadimplentes.

COMENTÁRIO:

6284054872 24/05/2013 11:53:53 24/05/2013 11:59:44

        0 00:05:51 6284822112 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: DUPLICADA...

TRANSCRIÇÃO: NEY comunica ao TOMAZ que somente o PREFEITO (gestor do caso) poderá encaminhar a requisição para a "MEGASOFT", a f im 
de seja gerado os IPTUS da cidade. NEY pede que TOMAZ providencie tal ofício. NEY necessita que a "MEGASOFT" modif ique o 
banco de dados com a metragem dos imóveis hoje (lote vago para imóvel construído - alteração do valor venal). TOMAZ solicita 
de NEY um e-mail explicando o assunto. NEY entende que vai ter que acionar o dono da "MEGASOFT" para regularizar a 
questão. TOMAZ fica de bater feio, de conversar com o PREFEITO, inclusive. NEY posiciona-se algumas desvantagens do atual 
processo de cobrança dos inadimplentes.

COMENTÁRIO:

6284054872 24/05/2013 14:38:59 24/05/2013 14:40:07

        0 00:01:08 3488684402 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ diz a MARCEL que o pessoal chegou. MARCEL diz que o PREFEITO quer conversar com TOMAZ. TOMAZ fala para 
MARCEL buscar o pessoal no aeroporto, que ele irá ao encontro do PREFEITO. MARCEL diz que conversará com BORELI.

COMENTÁRIO:

6284054872 24/05/2013 15:16:32 24/05/2013 15:17:47

        0 00:01:15 3488684402 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCEL fala a TOMAZ que está na Procuradoria. TOMAZ diz que está tranquilo, que o BORÉLIO está do seu lado. MARCEL 
passa a conversar com BORÉLIO e diz que está na sala deste. BORÉLIO fala para MARCEL esperar.

COMENTÁRIO:

6284054872 24/05/2013 15:16:44 24/05/2013 15:17:47

        0 00:01:03 3488684402 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TOMAZ EDILSON FELICE CHAYB
TRANSCRIÇÃO: MARCEL fala a TOMAZ que está na Procuradoria. TOMAZ diz que está tranquilo, que o BORÉLIO está do seu lado. MARCEL 

passa a conversar com BORÉLIO e diz que está na sala deste. BORÉLIO fala para MARCEL esperar.

COMENTÁRIO:

6284054872 24/05/2013 15:32:53 24/05/2013 15:34:18

        0 00:01:25 6233801355 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: KENIA da prefeitura de Araguapaz passa o telefone para DANIEL e este conversa com TOMAZ sobre estar fazendo o 
pagamento de TOMAZ.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 24/05/2013 15:33:05 24/05/2013 15:34:19

        0 00:01:14 6233801355 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: KENIA da prefeitura de Araguapaz passa o telefone para DANIEL e este conversa com TOMAZ sobre estar fazendo o 
pagamento de TOMAZ.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 24/05/2013 17:03:42 24/05/2013 17:05:01

        0 00:01:19

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI fala a TOMAZ que não conseguiu abrir aquele documento do projeto no pendriver que se TOMAZ estivesse no escritório ia 
pedir para lhe enviar. TOMAZ fala que vai ver se consegue mandar por e-mail para ele, que vai ser amanhã. HNI diz que deu 
certo aqueles negócios que TOMAZ pediu,  que deu certo os três. TOMAZ fala que segunda ele liga para HNI e eles reúnem.

COMENTÁRIO:

6284054872 24/05/2013 17:26:24 24/05/2013 17:27:01

        0 00:00:37 3488684402 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: TOMAZ fala a HNI (MARCEL?) que já está saindo.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 24/05/2013 17:26:37 24/05/2013 17:27:01

        0 00:00:24 3488684402 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: TOMAZ fala a HNI (MARCEL?) que já está saindo.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 24/05/2013 17:59:53 24/05/2013 18:01:43

        0 00:01:50 1681400004 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DANIEL (de Ribeirão) fala para TOMAZ que o BORÉLIO pediu para este ir lá para eles f inalizarem o contrato. TOMAZ pergunta o 
que está faltando. DANIEL diz que é o número do contrato e a impressão. TOMAZ fala que o número do contrato pode deixar em 
aberto, que esse número é na licitação e lá já está fechado, que amanhã organiza para DANIEL. Este fala que queria pegar o 
avião hoje ainda, que precisa levar a sua via assinada. TOMAZ fala para DANIEL imprimir e deixar em branco o número do 
contrato, que depois coloca a caneta. 

COMENTÁRIO:

6284054872 24/05/2013 18:00:06 24/05/2013 18:01:43

        0 00:01:37 1681400004 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DANIEL (de Ribeirão) fala para TOMAZ que o BORÉLIO pediu para este ir lá para eles f inalizarem o contrato. TOMAZ pergunta o 
que está faltando. DANIEL diz que é o número do contrato e a impressão. TOMAZ fala que o número do contrato pode deixar em 
aberto, que esse número é na licitação e lá já está fechado, que amanhã organiza para DANIEL. Este fala que queria pegar o 
avião hoje ainda, que precisa levar a sua via assinada. TOMAZ fala para DANIEL imprimir e deixar em branco o número do 
contrato, que depois coloca a caneta. 

COMENTÁRIO:

6284054872 24/05/2013 20:20:01 24/05/2013 20:24:22

        0 00:04:21 6296875082 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ conversa com sua esposa VIVIANE sobre assunto pessoal. VIVIANE pergunta se deu tudo certo. TOMAZ diz que sim, 
que está na casa do VIVALDO, que está em uma reuniãozinha, que está o MARCEL, o BORÉLIO e a LUCIANA. Falam sobre 
exame do CARLIM e sobre cirurgia que este tem que fazer. TOMAZ fala que amanhã vai para Goiânia. Falam sobre assunto 
pessoal.

COMENTÁRIO:

6284054872 25/05/2013 10:28:41 25/05/2013 10:30:45

        0 00:02:04 3491071502 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

23/09/2013 11:52:18 421



TOMAZ EDILSON FELICE CHAYB
TRANSCRIÇÃO: MARCEL pergunta TOMAZ como está a agenda do mesmo na segunda e terça-feira. TOMAZ responde que na segunda irá reunir 

com o pessoa que estava lá, e na terça irá descer para lá para f inalizar. MARCEL diz para TOMAZ reunir com eles na segunda, 
no período noturno ambos encontram para baterem o martelo. MARCEL diz que irá para Goiânia na segunda para reunirem no 
período noturno. TOMAZ confirma e agenda o encontro, porque precisa mesmo, porque na terça ele já tem que... TOMAZ é 
interrompido por MARCEL que diz não podem deixar solto, porque ontem achou a conversa muito amarrada em valores, TOMAZ 
diz ter entendido. MARCEL diz que: senão o pessoal de lá pode achar que eles estão fazendo jogo duplo. TOMAZ diz ter 
entendido. MARCEL diz para TOMAZ faz isso, para eles terem uma noção da conversa que deverá ocorrer na segunda, no 
período noturno, porque se tiverem que voltar neles de novo. TOMAZ completa dizendo que estará em tempo. TOMAZ diz que irá 
descer para lá, se fechar aqui, senão, não resolve. MARCEL concorda. TOMAZ diz estar combinado e o aguardará na segunda-
feira. 

COMENTÁRIO:

6284054872 26/05/2013 12:09:05 26/05/2013 12:11:10

        0 00:02:05 6284126841 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI, que está passando por BARRO ALTO em direção a GOIÂNIA, pergunta ao TOMAZ se este não está por lá. TOMAZ irá a 
BARRO ALTO na quinta-feira. TOMAZ pede que se HNI for para BARRO ALTO é para lhe ligar a f im de que os dois deem um 
pulinho a URUAÇU. 

COMENTÁRIO:

6284054872 26/05/2013 20:23:13 26/05/2013 20:25:17

        0 00:02:04 6284293577 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CHAMADA DUPLICADA

TRANSCRIÇÃO: MILTON avisa ao TOMAZ que está marcado um encontro com JOÃOZINHO na segunda-feira. TOMAZ responde que não terá 
condições de ir, pois está muito gripado. MILTON irá sozinho e pergunta se TOMAZ quer que ele fale alguma coisa específ ica 
dele para o JOÃOZINHO. TOMAZ pede que MILTON comunique ao JOÃOZI NHO que quer lhe falar pessoalmente, pois não 
deixará esta situação desse jeito de forma alguma. MILTON exporá ao JOÃOZINHO toda a problemática citando alguns municípios 
que estão dando certo, como ARAGUAPAZ. TOMAZ pede que MILTON lhe posicione sobre o encontro assim que chegar. 

COMENTÁRIO:

6284054872 27/05/2013 08:20:27 27/05/2013 08:20:56

        0 00:00:29 6230914566 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MNI fala para TOMAZ que o WILSON está lá na recepção. TOMAZ diz que em 10 minutos está chegando.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 27/05/2013 08:38:53 27/05/2013 08:39:53

        0 00:01:00 6299764848 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: COLOMBO pergunta se TOMAZ está em Goiânia. Este diz que sim. Combinam de encontrar no f inal da tarde. COLOMBO diz que 
trouxe o processo, que queria conversar com TOMAZ. Combinam de encontrar no escritório de TOMAZ por volta de 5 horas.

COMENTÁRIO:

6284054872 27/05/2013 08:44:50 27/05/2013 08:47:23

        0 00:02:33 7734200433 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILCA diz a TOMAZ que quer tirar uma dúvida e fala que eles f izeram uma obra em Guajeru, que o processo licitatório foi um 
pregão presencial ao invés de tomada de preços, que o recurso foi fundo do Ministério da Saúde, que este recurso já foi liberado 
para pagar a 1ª parcela, que a prefeitura não quer liberar porque a licitação foi o pregão ao invés de tomada de preços. TOMAZ 
pergunta se é verba federal. MILCA confirma e diz que está com quase 90% da obra pronta e não receberam nenhum centavo 
até hoje. TOMAZ fala que MILCA tem que entrar com processo administrativo para receber isso, pois a responsabilidade não é 
deles, que a responsabilidade é do município que fez o pregão na modalidade errada, que eles têm direito a receber, que eles 
precisam provocar o órgão. Que eles tem o direito de receber mesmo tendo sido na gestão passada.

COMENTÁRIO:

6284054872 27/05/2013 08:58:09 27/05/2013 09:01:39

        0 00:03:30 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO pergunta a TOMAZ se ele poderá ir a Mozarlândia. TOMAZ diz que passou mal no f inal de semana e não irá. 
EDILBERTO diz que falou com JOÃOZIM e cancelou (a licitação), que MILTON irá ao município para conversar com ele; fala que 
deseja que TOMAZ continue "trabalhando" em Mozarlândia. TOMAZ diz que VILDENAN cobrou-lhe responsabilidade, que a 
licitação não teria funcionado por causa de TOMAZ.  TOMAZ diz que provavelmente irá a Mozarlândia com MILTON. 

COMENTÁRIO:

6284054872 27/05/2013 09:05:21 27/05/2013 09:05:58

        0 00:00:37 6286224066 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta a TOMAZ se ele está em Goiânia. TOMAZ diz que está no escritório, onde f icará todo o dia. HNI diz que vai a 
Trindade "resolver um negócio" e depois irá ao encontro de TOMAZ. 
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TOMAZ EDILSON FELICE CHAYB

COMENTÁRIO:

6284054872 27/05/2013 09:32:24 27/05/2013 09:33:54

        0 00:01:30 6292418855 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EDILBERTO diz a TOMAZ que MILTON está indo a Mozarlândia. TOMAZ diz que não está bem de saúde e que não irá, fala que é 
para MILTON conversar com VILDENAN, para perguntar a FAUSTO como está a assessoria de TOMAZ. EDILBERTO questiona de 
quem foi o erro. TOMAZ diz que foi de VILDENAN. 

COMENTÁRIO:

6284054872 27/05/2013 09:39:58 27/05/2013 09:52:17

        0 00:12:19 6284822112 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: NEY diz que recebeu ligação da empresa Megasoft e foi lhe informado que não podem atualizar o banco de dados da forma que 
pediram. TOMAZ sugere falar com o Prefeito, para alterar o sistema, diz que tem um sistema novo: "sigep?". NEY e TOMAZ 
conversam sobre notificação (para pagamento de IPTU), NEY diz que teria que ser feita uma notif icação correspondente a cada 
ano. TOMAZ diz que em Pires do Rio utilizou o Prodata e que lá o processamento foi condensado. Conversam sobre avaliação e 
alíquota para a cobrança do referido imposto e sobre possível divergência na cobrança deste. TOMAZ diz que, referente aos 
imóveis que estão sendo cadastrados agora, "eles" - os proprietários - "cometeram uma fraude fiscal", porque houve a 
construção predial sem informar a Prefeitura. NEY diz que falará com Prefeito para mudar o sistema. TOMAZ diz que aguarda 
contato.

COMENTÁRIO:

6284054872 27/05/2013 10:07:33 27/05/2013 10:10:08

        0 00:02:35 6492796421 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LEANDRO tira dúvida com TOMAZ sobre publicação de dois editais, que ele publicou na AGM e em um jornal local de Caldas 
Novas. TOMAZ fala que a AGM substitui o diário oficial do Estado, que é para LEANDRO ler o convênio. LEANDRO diz que vai 
enviar por e-mail outra dúvida que ele tem. TOMAZ diz que retorna pelo e-mail. 

COMENTÁRIO:

6284054872 27/05/2013 10:16:20 27/05/2013 10:17:33

        0 00:01:13 6492796421 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (LEANDRO?) pergunta para TOMAZ se mesmo sendo as verbas federais não precisa publicar no Diário Oficial. TOMAZ fala 
que no da União precisa. HNI diz que vai cancelar e publicar no Diário Oficial da União.

COMENTÁRIO:

6284054872 27/05/2013 10:26:11 27/05/2013 10:27:21

        0 00:01:10 6492796421 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz a TOMAZ que "dinheiro?" do asfalto é verba estadual e questiona se a publicação deve ser somente na AGECOM. 
TOMAZ diz que o site da AGEM substitui. HNI questiona se terá que cancelar. TOMAZ diz que somente a verba federal. 

COMENTÁRIO:

6284054872 27/05/2013 11:51:06 27/05/2013 11:52:07

        0 00:01:01 6285858314 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: ADRIANO pergunta TOMAZ se este irá comparecer ao almoço do Governador, na posse do PP. TOMAZ diz que não, ambos 
agendam encontro no escritório de TOMAZ para convesarem.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 27/05/2013 12:55:11 27/05/2013 12:57:11

        0 00:02:00 6434115466 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI diz estar precisando ver com TOMAZ o orçamento da UPA, pois acredita que a pessoa que a mesma cotou, irá lhe dar um 
cano, o qual não encaminha o CNPJ. TOMAZ diz à mesma que a que ela enviou para TOMAZ, este enviou para o amigo dele, só 
que ele não conseguiu abrir, TOMAZ solicita que a mesma lhe envie novamente para ele enviar, e ainda consegue outro 
orçamento, irá pedí-lo para tentar dois, MNI diz que o prefeito e a Drª DENILCE estão na cola dela, TOMAZ diz que irá organizar 
isso, e repassa uma pergunta do prefeito? o qual manda pergunta se TOMAZ irá lá esta semana, TOMAZ diz não saber, porque 
terá que organizar o processo que a RITA lhe passou, porque são muitos, TOMAZ diz que irá no início da próxima semana.

COMENTÁRIO:

6284054872 27/05/2013 13:24:23 27/05/2013 13:25:20

        0 00:00:57 6284725889 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI e TOMAZ agendam encontro no escritório deste no f inal da tarde. TOMAZ pergunta-o se conseguiu fazer os orçamentos. 
HNI responde que sim, só restou aquele do outro projeto da UPA, porque não conseguiu abrir o arquivo. TOMAZ diz que esse é o 
principal. HNI repete que não conseguiu abrir o arquivo. TOMAZ diz ao mesmo, que quando ele for ao seu escritório, irá copiar o 
arquivo para o pen-drive do mesmo. HNI diz que este é rápido, TOMAZ entregando hoje, amanhã ele responderá ao mesmo.
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TOMAZ EDILSON FELICE CHAYB

COMENTÁRIO:

6284054872 27/05/2013 14:36:23 27/05/2013 14:40:01

        0 00:03:38 3488684402 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCEL pergunta TOMAZ se medicamento teve que adiar. TOMAZ responde que a lista não está conferindo. MARCEL pergunta 
como irão fazer. TOMAZ diz que terão que procurar pelas solicitações. TOMAZ informa ao mesmo o constante no processo no 
departamento de licitações, são 160 itens, e lista conta mais de 1.000 itens. MARCEL diz que a lista não está mais com ele, já 
passou para frente, MARCEL diz não saber o que fazer, porque não adianta falar com o(ininteligível). TOMAZ diz ter uma idéia do 
que fazer, sugere pegar uma lista quem eles orçaram, e, eles mesmos fazerem a solicitação, TOMAZ pede para MARCEL dar a 
seguinte ordem: Diz ter na sala de licitações três orçamentos, é para pegar um dos orçamentos e dizer para DANIEL  transferir 
os medicamentos da lista para dentro da solicitação e do sistema, que irão trabalharem em cima dela. MARCEL pergunta se pode 
ser qualquer uma das três, TOMAZ diz que sim, pois são iguais. TOMAZ reafirma para MARCEL dizer a DANIEL para inserir a 
lista no sistema como se fosse a saúde que teria solicitado, TOMAZ diz para MARCEL ligar a SAMANTA. MARCEL diz que irá 
ligar, e que SAMANTA não foi trabalhar, mais irá falar com DANIEL, informa ainda, que a da varrição chegou no email da 
procuradoria, pergunta-o se pode lhe repassar. TOMAZ responde que sim. MARCEL diz que o cara quer conversar com TOMAZ, 
e pergunta como é que ele faz. TOMAZ pergunta se ele(cara) está em Goiânia, MARCEL diz que ele está em Brasília, TOMAZ diz 
para MARCEL falar para ele ir em Goiânia. MARCEL solicita TOMAZ ligar para ele, TOMAZ solicita o número do telefone. MARCEL 
informa o seguinte número: 619825-1907. TOMAZ pergunta se é o LUIZ SÉRGIO lá. MARCEL responde que sim, e, que CAREN 
está enviando o email. 

COMENTÁRIO:

6284054872 27/05/2013 15:13:41 27/05/2013 15:14:27

        0 00:00:46 6286224066 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: NETO e TOMAZ agendam encontro no escritório deste.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 27/05/2013 16:01:26 27/05/2013 16:02:56

        0 00:01:30 6492790925 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI pede para TOMAZ retornar ligação para ROMÁRIO prefeito de Corumbaíba, no telefone: 9313-0072

COMENTÁRIO:

6284054872 27/05/2013 16:12:55 27/05/2013 16:15:45

        0 00:02:50 6492796421 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LEANDRO tira dúvida com TOMAZ sobre cláusula do edital que dispõe sobre retirar o edital somente nos 5 dias anteriores à data 
de abertura da licitação. TOMAZ fala que este prazo é para impugnação. LEANDRO pergunta em qual dia ele marca a visita. 
TOMAZ diz que 5 ou 6 dias antes. TOMAZ pergunta se já publicou o edital. LEANDRO confirma e diz que este só tem recurso 
estadual, que ainda não entregou o edital para ninguém. LEANDRO pergunta sobre o recurso f inanceiro. TOMAZ fala que não 
tem dotação, que é convênio com o Estado.

COMENTÁRIO:

6284054872 27/05/2013 16:22:54 27/05/2013 16:26:56

        0 00:04:02 6499299015 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: EPITÁSSIO fala para TOMAZ que amanhã está mandando por meio de uma viatura aquela relação que ele havia pedido, que logo 
no início do mês precisa fazer compra, pois já foi feito aqueles 43 mil, de que maneira não sabe, mas que mandaram ele comprar. 
TOMAZ fala que vai fazer registro de preço, que é um pregão, que é presencial, que é sistema de registro de preço, que ele não 
compromete o orçamento. EPITÁSSIO diz que está mandando a relação amanhã. TOMAZ fala para mandar em arquivo também, 
que vai precisar da planilha. EPITÁSSIO pede para TOMAZ tirar o odontológico, do laboratório e as f itas de "HGT?". TOMAZ 
pergunta como EPITÁSSIO vai comprar estas coisas. EPITÁSSIO diz que quer que TOMAZ veja para ele, pois na distribuidora 
f icou dif ícil de comprar esses produtos, que teve uma empresa que cotou por um preço e na nota cobrou valor superior. TOMAZ 
pergunta que empresa é esta. EPITÁSSIO diz que é a Stock, que foi cotado algo por R$ 642,00, vendeu por R$ 941,00 e ele 
comprou por R$ 224,00, o mesmo produto. TOMAZ pede para EPITÁSSIO mandar a lista separada.  

COMENTÁRIO:

6284054872 27/05/2013 16:35:52 27/05/2013 16:41:09

        0 00:05:17 6284585252 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JANAÍNA fala a TOMAZ que o ARTUR ligou para ela agora, que ele conversou com o Secretário de Educação lá em Nova Crixás, 
que ele colocou situação diferente, que 30% tem que ceder para "copertransp?", porque senão não vão homologar o contrato. 
TOMAZ diz que só se f izer outra licitação, porque naquela não tem jeito mais. JANAÍNA diz que está achando estranho. Que isso 
é conversa do jurídico. TOMAZ salienta que o processo licitatório já correu, que só se f izer outro, que é para JANAÍNA dizer que 
vai seguir o contrato, que se eles quiserem cancelar é direito deles, que não é para abrir mão de nada. JANAÍNA fala que estará 
em Goiânia durante toda a semana. TOMAZ fala que vai viajar amanhã. JANAÍNA fala que se o compadre quiser conversar com 
ela. TOMAZ diz que um deles chega hoje à noite, que vai encontrá-lo. TOMAZ fala que vai passar para ele o telefone de 
JANAÍNA, que aí eles combinam, senta e conversa. JANAÍNA diz que como TOMAZ vai conversar com ele, se eles pudessem 
sentar a três seria interessante. TOMAZ diz que vai ver que horas ele chega. Falam sobre estar tudo certinho em Mozarlândia.  
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JANAÍNA diz que vai receber de lá no final do mês. JANAÍNA comenta que o "diversos" mandou no e-mail de TOMAZ, que 
mandou dos passageiros universitários e os de Goiânia.  JANAÍNA fala para TOMAZ  ver com o VILDENAN. 

COMENTÁRIO:

6284054872 27/05/2013 17:02:16 27/05/2013 17:03:28

        0 00:01:12 6286224066 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: NETO pergunta se TOMAZ vai encontrar o SENA nove e meia. TOMAZ  diz que vai ser mais tarde, que não sabe exatamente o 
horário. NETO diz que vai ligar antes para eles encontrarem antes. TOMAZ pergunta se NETO já teve a reunião. NETO diz que 
será daqui um pouco.

COMENTÁRIO:

6284054872 27/05/2013 17:03:29 27/05/2013 17:06:30

        0 00:03:01 3488684402 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ fala a DANIEL que estava conversando com o MARCEL para resolver esse trem de lista, que é pegar a lista que tem 
esses orçamentos e jogar ela para dentro do sistema ou fazer uma solicitação dela e já jogar dentro do sistema. DANIEL fala que 
dentro do sistema estão lançadas todas aquelas que passou para TOMAZ. Este diz para jogar o resto. DANIEL pergunta que 
resto é esse. TOMAZ fala que é aquele que ele mostrou, que está em cima da mesa lá, que tem orçamento de 3 empresas lá 
"Dosimed?", Stock e uma outra, que esse orçamento foi feito em cima de uma listagem que estava com MARCEL, que hoje não 
sabem onde está esta listagem. TOMAZ sugere trabalhar independentemente da Secretaria de Saúde, que é para eles pegarem 
essa lista que está orçada e vão fazer a solicitação em cima dela, que a assinatura disso o MARCEL pega, que pega até do 
prefeito, que não podem depender mais da Secretaria de Saúde para ver essas listas, que esta lista está completinha. DANIEL 
diz que está na Procuradoria, que vai chegar lá e vai dar uma olhada. TOMAZ fala que pela lista de DANIEL tem 160 itens, que 
eles pegam a outra e acaba de complementar. DANIEL fala que o pregão 77 tem que ter edital para colocar no processo e eles 
cancelarem. TOMAZ pergunta qual é o  77. DANIEL diz que é o que foi cancelado. TOMAZ fala para DANIEL pegar um edital 
qualquer, de medicamento normal, que é só colocar o nome e cancelar, que vão fazer um do zero, com a lista organizada. 

COMENTÁRIO:

6284054872 27/05/2013 17:06:56 27/05/2013 17:07:42

        0 00:00:46 6296867327 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pede para TOMAZ ir lá. TOMAZ fala que está complicado, que tem duas reuniões. HNI diz para ele ir lá amanhã, que 7 horas 
já estará lá. TOMAZ comenta que o cara mandou para ele. HNI diz que o cara falou para ele. Combinam de encontrar amanhã 
cedo. 

COMENTÁRIO:

6284054872 27/05/2013 17:19:49 27/05/2013 17:21:09

        0 00:01:20 6299764848 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CARLOS COLOMBO avisa a TOMAZ que vai atrasar meia hora. TOMAZ fala que ele pode ir, que estará o esperando.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 27/05/2013 21:13:14 27/05/2013 21:14:38

        0 00:01:24 6299941344 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JEFFERSON da "STOCK" de GOIÂNIA pergunta ao TOMAZ se a publicação do licitação lá foi publicada. TOMAZ responde que 
saiu, contudo foi cancelada em decorrência de especificações técnicas... Outra não deve demorar a ser publicada. 
JERFFERSON indaga sobre a licitação de CATALÃO. TOMAZ esclarece que estão organizando e que devem soltar rapidinho: na 
próxima semana. JEFFERSON pergunta ainda sobre uma situação, se TOMAZ chegou a conversar com o HÉBER mais o ILTON. 
TOMAZ responde que o secretario está viajando e que não teve oportunidade e conversar com ele. TOMAZ responde mais ao 
JEFFERSON: assim que falar com o secretário JEFFERSON será posicionado. 

COMENTÁRIO:

6284054872 28/05/2013 08:30:53 28/05/2013 08:31:29

        0 00:00:36 6299764848 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta ao TOMAZ se este está no escritório e diante da resposta positiva pede o telefone do escritório e pergunta se pode 
ligar lá. TOMAZ responde que pode ligar e repassa o número do telefone, qual seja: 3091-4566.

COMENTÁRIO:

6284054872 28/05/2013 08:43:12 28/05/2013 08:44:06

        0 00:00:54 6434115466 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ALESSANDRA - Compras de Catalão - pede para falar com o TOMAZ. TOMAZ está em outra ligação e se compromete a retornar 
a chamada de ALESSANDRA.
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COMENTÁRIO:

6284054872 28/05/2013 08:46:35 28/05/2013 08:48:56

        0 00:02:21 6284585252 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JANAÍNA de MOZARLÂNDIA pergunta ao TOMAZ sobre uma mensagem que ela mandou ontem. TOMAZ responde que recebeu 
e que a apagou ao chegar em casa. JANAÍNA pede orientações sobre o que deve fazer sobre a posição do CHICO de que o 
preço f icou barato e que EDITAL está cheio de vício e que tem que cancelar e fazer uma nova composição com o pessoal de 
SÃO MIGUEL. JANAÍNA salienta que o EDITAL não está viciado para o seu lado. Em relação ao preço baixo, JANAÍNA sugere a 
troca da frota no meio do ano e a aditivação. TOMAZ esclarece que o COMPADRE (VIVALDO?!) está indo lá agora e pede um 
tempo para que converse com ele. TOMAZ deverá ligar para JANAÍNA assim que o COMPADRE chegar em seu escritório para 
que as partes conversem diretamente. 

COMENTÁRIO:

6284054872 28/05/2013 09:26:50 28/05/2013 09:27:08

        0 00:00:18 6296867327 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI confirma com o TOMAZ se este está indo por lá. TOMAZ responde que está na esquina...

COMENTÁRIO:

6284054872 28/05/2013 09:31:57 28/05/2013 09:37:59

        0 00:06:02 6299809417 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: NEY comenta que o TOMAZ que depois de muita brinca com a MAGASOFT eles foram a atualização automática. NEY salienta 
que eles necessitam de um decreto atualizando o valor do metro quadrado construindo para R$ 1.000,00. TOMAZ pede que NEY 
lhe repasse um e-mail com a solicitação e informações para que o decreto seja elaborado. NEY salienta que tem IPTU que dará 
R$ 14.000,00 (de galpão do vice-prefeito inclusive). TOMAZ pergunta se NEY posicionou os valores para o PREFEITO. NEY 
responde que sim. NEY e TOMAZ sentem que dará uma repercussão tremenda. NEY entende ser discrepante um valor de R$ 
1.000,00 o m2 construído para todos. TOMAZ fica de conversar com o PREFEITO.

COMENTÁRIO:

6284054872 28/05/2013 09:39:30 28/05/2013 09:40:47

        0 00:01:17 6284533000 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI conversa com TOMAZ e combinam de encontrar no f inal da tarde. HNI comenta que na quinta vai para Maceió, que segunda 
já estará de volta. 

COMENTÁRIO:

6284054872 28/05/2013 09:58:21 28/05/2013 09:59:38

        0 00:01:17 30914566 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta se DARA ligou para o LUIZ SÉRGIO ontem em Brasília. DARA diz que não. TOMAZ fala para DARA verificar um 
telefone de Brasília, 61, que tinha pedido DARA para ligar para ele. Que ela tinha dito que ligou e só caiu na caixa de mensagem. 
TOMAZ diz que precisa do telefone, que é para ela olhar em sua sala, ver se não tem anotado.

COMENTÁRIO:

6284054872 28/05/2013 10:00:53 28/05/2013 10:01:31

        0 00:00:38 6284725889 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta ao TOMAZ se as coisas foram encaminhas. TOMAZ responde que será agora pela manhã a reunião... TOMAZ 
aguarda uma pessoa... Depois falará com HNI... 

COMENTÁRIO:

6284054872 28/05/2013 10:07:44 28/05/2013 10:10:25

        0 00:02:41 3488684402 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pede a HNI o telefone do LUIZ SÉRGIO - advogado (BRASÍLIA): 61-9825-1907 e 61-3522-1968 . HNI comenta com 
TOMAZ que começam a bater neles pelo FACEBOOK, pois não tinham publicado a licitação da publicidade no site. HNI diante 
disso mandou publicar, TOMAZ concorda. 

COMENTÁRIO:

6284054872 28/05/2013 10:12:49 28/05/2013 10:23:18

        0 00:10:29 6198251907 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ conversa com LUIZ SÉRGIO e diz que está tentando entender a planilha deste, que na planilha global (lotes de 1 a 14), 
que o custo anual é 4.508, que esse valor dividido por 12, dá uns 300 mil por mês, mas o que está lá é muito mais do que isso, 
que lá está mais de um milhão e meio por mês. LUIZ SÉRGIO fala que tem o custo anual de cada lote, que multiplicado pelos 14 
lotes dá o valor de 4 milhões e meio. TOMAZ fala que no ano passado o custo com esse tipo de serviço era muito maior, que 
diminuiu o quantitativo do serviço ou o preço, porque eram pago mais de 1 milhão e meio por mês. LUIZ SÉRGIO pergunta como 
pode ser isso se o orçamento da secretaria é 5 milhões. Que da outra vez fizeram uma projeção de 3 milhões e o orçamento da 
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secretaria era de 5 milhões, que os 3 era o preço global do contrato. LUIZ SÉRGIO diz que pode ver com TOMAZ como que foram 
as últimas notas de serviço, que pegou mais ou menos a projeção do ano passado, por lote, que os meninos passaram, que com 
o projeto que discutiram, até aumentaram a despesa, que a projeção era de 3 e meio, que passou para 4 e meio. Falam sobre 
quilometragem da varrição.  Falam sobre o aumento das ruas e sobre a frequência da varrição. TOMAZ diz que é interessante 
colocar as ruas no edital. TOMAZ fala sobre valores e f ica admirado achando que o valor é pequeno para 8 empresas estarem 
ganhando na faixa de 30 mil por mês. TOMAZ pede para LUIZ SÉRGIO mandar a relação das ruas, que vai discutir com o pessoal 
da prefeitura. LUIZ SÉRGIO comenta que em questão de valores, eles mantiveram o que já era praticado. TOMAZ pergunta se o 
custo unitário foi baseado em 2012. LUIZ SÉRGIO confirma. Falam sobre montagem de edital. 

COMENTÁRIO:

6284054872 28/05/2013 10:35:05 28/05/2013 10:37:27

        0 00:02:22 3491071502 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VIVALDO pergunta onde TOMAZ está. Este diz que está no escritório daquele amigo em reunião com os meninos, que surgiram 
muitas dúvidas da reunião de sexta. Combinam de encontrar em Goiânia. VIVALDO comenta que acabou de tirar uma liminar de 
Brasília voltando o ZILMAR para o cargo. Falam sobre ter dado certo. VIVALDO comenta que quem tem padrinho não morre 
pagão, que eles tiraram o ZILMAR do cargo na sexta depois do almoço, que sexta foi feriado lá e na segunda impetraram um aqui 
e outro lá em Brasília, que agora  9 horas da manhã saiu o resultado. Combinam de almoçar juntos perto do escritório de TOMAZ, 
no Jotas. Marcam para meio dia. 

COMENTÁRIO:

6284054872 28/05/2013 10:37:57 28/05/2013 10:43:16

        0 00:05:19 6198251907 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta a LUIZ SÉRGIO se a empresa que ganha a varrição tem a obrigação de fazer a coleta do lixo. LUIZ SÉRGIO diz 
que já está incluso, que o preço da coleta já está embutido no valor unitário, que no memorial fala que a empresa tem que dá 
destino no lixo varrido, que tem previsão de custo do transporte que vai coletar o lixo. Falam sobre o salário dos varredores, que 
o valor é do acordo coletivo. TOMAZ fala em marcar uma reunião para explicar o que a prefeitura quer. 

COMENTÁRIO:

6284054872 28/05/2013 10:43:25 28/05/2013 10:45:38

        0 00:02:13 6299011771 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI conversa com TOMAZ sobre este ir a algum lugar na quinta. Falam sobre canoa e motor. HNI diz que quer o telefone do 
ROGÉRIO. TOMAZ comenta que aquele negócio não deu certo, que o Ministério Público entrou com ação e derrubou o negócio.  

COMENTÁRIO:

6284054872 28/05/2013 10:45:56 28/05/2013 10:47:15

        0 00:01:19 6434614015 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI (da Secretaria de Saúde de Pires do Rio) fala para TOMAZ que precisa do endereço deste para enviar uma documentação. 
TOMAZ fala para HNI ligar no 3091-4566.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 28/05/2013 12:26:12 28/05/2013 12:27:02

        0 00:00:50 84213010 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta ao CARLOS se o CÁSSIO está perto dele. CARLOS responde que o CÁSSIO está para GOIÂNIA. TOMAZ 
comenta que não está conseguindo falar com ele... 

COMENTÁRIO:

6284054872 28/05/2013 13:46:26 28/05/2013 13:49:08

        0 00:02:42 6284585252 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JANAÍNA conversa com TOMAZ sobre o caso de NOVA CRIXÁS. TOMAZ esclarece que os dois compadres estarão aqui hoje à 
noite, oportunidade em que tratarão do assunto. TOMAZ já tocou no caso e ele disse que hoje resolverá a situação. TOMAZ quer 
verif icar se o que o rapaz faz lá está legitimado pelo PREFEITO. TOMAZ entende que, na possibilidade do rapaz estar legitimado 
pelo PREFEITO, a solução é baixar a guarda. TOMAZ almoçou hoje com um dos compadres. TOMAZ ficou de retornar a ligação 
para JANAÍNA assim que tiver novidades.

COMENTÁRIO:

6284054872 28/05/2013 14:19:20 28/05/2013 14:23:35

        0 00:04:15 6299776194 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ISSY(prefeito Vianópolis?) pergunta TOMAZ se ele fez o decreto, TOMAZ diz que não chegou, que tinha pedido a MARIANA 
para ligar para o ETELMAR? que o email não teria chegado, porque ele precisa da informação para confeccionar. ISSY diz que 
irá ligar para o NEI providenciar, e que ele lhe teria dito que tem imóvel que dará R$ 14.000,00 de IPTU, e que a alternativa seria 
aumentar menos o valor da área esse ano, sendo que no próximo ano, terá outro aumento quando o valor novamente aumentará, 
ao invés, aumenta somente este ano. ISSY pergunta TOMAZ, como deverá ser feito a valoração do imóvel, se é baseado em 
avaliação de imobiliária, TOMAZ responde que o critério é de uma avaliação(laudo técnico) de quem está atuando na área, 
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dizendo o valor do m², quando da confecção do código tributário, irão fazer uma justiça social, no sentido de que as regiões 
centrais e valorizadas, terão o m² mais caro, e as periféricas o m² mais barato, hoje o valor do m² está igualitário para todo 
município. ISSY pergunta se não tem como eles fazerem agora, esse, que eles irão cobrar, TOMAZ diz que não, se f izer 
alteração agora, somente valerá á partir do próximo ano, deste ano foi realizado pelo valor venal, e não por m². TOMAZ explica 
ao prefeito  que o código tributário prevê a cobrança de 1% sobre o valor venal, não é o m², que é um critério para informar o 
valor venal, o que poderá ser feito uma avaliação em bloco, caso não adote o valor de R$ 1.000,00 o m². ISSY diz que ao chegar 
em Vianópolis irá resolver essa questão. TOMAZ informa-o que precisar resolver a questão do sistema, está fechando a 
questão da regularização fundiária, ligou no cartório de Pires e conseguiu um valor mais barato. ISSY pergunta quanto. TOMAZ 
informa o valor de R$ 120,00, diz paraISSY negociar com o cartório de Vianópolis.

COMENTÁRIO:

6284054872 28/05/2013 14:31:17 28/05/2013 14:36:32

        0 00:05:15 6299776194 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ISSY pergunta TOMAZ qual é a alíquota de Goiânia, TOMAZ diz que deve ser uns cinco. TOMAZ diz que poderá fazer um 
estudo, trabalhando a informação dentro da realidade do município,  ISSY diz a TOMAZ que está querendo uma forma coerente 
de cobrar os impostos, pois não adianta querer cobrar R$ 14.000,00 de um imóvel. TOMAZ diz que aí, é querer arrumar 
confusão. ISSY diz querer cobrar o valor de m² compatível ao valor da alíquota que iriam cobrar. TOMAZ cita o exemplo de estar 
colocando a alíquota de  1% sobre o valor, se este 1% der o valor de R$ 14.000,00, eles colocam 0,5% que será reduzido pela 
metade, se fosse justo teria que ser R$ 7.000,00, ao invés de avaliarem em R$ 1.000,00 o m², eles avaliariam em R4 500,00 o m². 
ISSY diz que talvez colocaria em quatrocentos ou trezentos. ISSY diz que irá fazer as contas, mais acredita que seria forçar um 
pouco. TOMAZ concorda e diz que a população não está preparada para isso. ISSY diz que quatorze mil de imposto, o 
proprietário não obtêm essa renda mensalmente com o imóvel. TOMAZ concorda, e diz ter que fazer uma coisa respaldada, e, se 
houver discussão, eles estarão respaldados. ISSY questiona TOMAZ que se f izerem a mudança da fórmula de cobrança, ou 
seja: do valor venal para o m² estariam baseados em quê. TOMAZ diz que em laudo. ISSY pergunta se o laudo poderá ser feito 
com valores mais baixos. TOMAZ diz que sim. ISSY diz que seria até uma forma de justificar possíveis questionamentos, 
inclusive do Ministério Público, dizendo que a avaliação oficial constatou que seria de R$ 1.000,00, e eles estariam cobrando R$ 
300,00 o m². TOMAZ fala a ISSY que eles não podem dizer que estão isentando ou facilitando o IPTU deles, ou reduzindo o valor 
para beneficiá-los, porque o critério tem que ser igual para todos. ISSY diz estar falando para todos os imóveis dessa 
divergência de R4 470,00. TOMAZ diz achar prudente reunirem com o Poder Judiciário ou Ministério Público para explicar a real 
situação do município, caso ocorra alguma reclamação, eles já terão conhecimento com antecedência.  ISSY diz precisar decidir 
essa questão rápida. TOMAZ diz que é só ISSY dizer, este pergunta se tem como ele ir para Vianópolis amanhã. TOMAZ pede 
para dar-lhe uma resposta mais tarde, pois, o prefeito de Inaciolândia foi cassado, e, ele conseguiu reverter a cassação, talvez 
ele terá que ir cumprir a liminar, se não tiver que  ir, ele irá amanhã para Vianópolis. ISSY diz precisar resolver essa questão. 
TOMAZ diz estar na mão dele, o NEI irá colocá-lo à para da situação, aí ele resolve. ISSY pergunta se poderá colocar a cobrança 
de R$ 300,00 o m² dos 470 imóveis. TOMAZ responde que sim, mais que a avaliação terá que ser neste valor, avaliação esta 
realizada por quem ISSY nomear. ISSY diz este ser o problema, pois a avaliação oficial é maior. TOMAZ que a avaliação não é 
oficial, foi imobiliária que avaliou para servir como parâmetro. ISSY pergunta se poderá ser reavaliado para o próximo ano. 
TOMAZ diz que sim, terá que ser feito pela comissão que ele designou através de portaria.

COMENTÁRIO:

6284054872 28/05/2013 16:03:13 28/05/2013 16:04:21

        0 00:01:08 6299941391 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: WILSON (Stock) informa TOMAZ que foi enviado para o email do escritório, ficou faltando duas planilhas que ele irá levar amanhã 
para TOMAZ, este diz estar o aguardando. WILSON informa-o que, o que ele precisa está no email do escritório. TOMAZ diz que 
irá olhar.

COMENTÁRIO:

6284054872 28/05/2013 16:12:31 28/05/2013 16:12:59

        0 00:00:28 3491071502 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: VIVALDO diz ter entrado no escritório de TOMAZ.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6284054872 28/05/2013 16:13:20 28/05/2013 16:14:16

        0 00:00:56 6299941391 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ pergunta WILSON se ele lhe telefonou antes. WILSON diz que não, depois que desligou lembrou dessa pessoa, e estava 
procurando a listagem de TOMAZ, não passou porque não tinha instrução para isso, então estava apenas avisando-o. TOMAZ 
diz ter entendido. WILSON diz que é de lá(TOMAZ) essa pessoa.

COMENTÁRIO:

6284054872 28/05/2013 16:29:00 28/05/2013 16:29:59

        0 00:00:59 6284725889 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: TOMAZ cobra de HNI orçamentos. HNI diz que o menino está f inalizando ele, pois está incompleto, por isso f icou com medo de 
passar o valor sem fazer um estudo técnico bem aprofundado. TOMAZ pergunta HNI se este lembra daquela situação 
apresentada por ele, da caneta. TOMAZ diz que está autorizado, ele precisa apresentar o projeto daquela forma. HNI diz precisar 
da relação das ruas que tem, para fazer o programa em cima delas. TOMAZ que irá lhe passar, ele poderá ir buscar em seu 
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TOMAZ EDILSON FELICE CHAYB
escritório.

COMENTÁRIO:

6284054872 28/05/2013 17:37:19 28/05/2013 17:38:43

        0 00:01:24 6284725889 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta TOMAZ se ele tem conhecimento de concessão de entulho, TOMAZ pergunta como assim, HNI responde que está 
querendo montar uma coisa para pegar uma concessão lá. TOMAZ diz não ter entendido de que serviço é a concessão. HNI diz 
que é disk entulho, de recolher entulho da cidade. TOMAZ diz a concessão se dá através de licitação, aí tem fazer o edital. HNI 
pergunta se TOMAZ tem isso lá, TOMAZ diz ter um edital de concessão, não de entulho e sim de linha de ônibus, aí trabalha em 
cima para fazer as modif icações. HNI pergunta TOMAZ se este estará no escritório no dia de amanhã,  este responde que estará 
o dia todo. HNI e TOMAZ agendam encontro no escritório, quando TOMAZ verá com HNI aquela outra questão. 

COMENTÁRIO:

6284054872 28/05/2013 17:42:46 28/05/2013 17:43:33

        0 00:00:47

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta se TOMAZ vai trabalhar até mais tarde hoje. TOMAZ diz que está indo a uma reuniãozinha, que acha que não 
demora, que aí vai para casa. HNI diz que vai para casa e depois vai a casa de TOMAZ.

COMENTÁRIO:

6284054872 28/05/2013 17:50:39 28/05/2013 17:51:00

        0 00:00:21 6284925033 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI fala que está numa correria para chegar ao aeroporto, que depois liga para TOMAZ.

TRANSCRIÇÃO:

VANDERLEI JOSÉ BARBOSA

COMENTÁRIO:

6285589212 31/01/2013 16:20:18 31/01/2013 16:24:19

        0 00:04:01 84059609 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI conversa com FERNANDO e fala que recebeu a tabela, porém alguns itens não tem preço. FERNANDO diz que os 
"sob consulta" não está entregando, por isso não tem preço. Falam sobre medicamentos disponíveis e valores. 

COMENTÁRIO:

6285589212 31/01/2013 17:37:40 31/01/2013 17:40:33

        0 00:02:53 6232998808 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI conversa com CLEUNICE sobre tirar o nome da "RÔNIA?" da papelaria e colocar o nome da MARIANE e pergunta se 
tem como fazer isso em empresa individual. CLEUNICE fala que tem jeito, mas VANDERLEI tem que transformar a empresa em 
limitada para depois voltar ela para individual.

COMENTÁRIO:

6285589212 01/02/2013 10:20:19 01/02/2013 10:23:25

        0 00:03:06 6232574650 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

DIEGO, Banco do Brasil, liga para VANDERLEI e diz que precisa de um fiador, porque a RM é empresa individual. VANDERLEI diz 
que mandou os dados de uma pessoa no email do NICKSON e que pode usar esses dados, pois esta pessoa tem participação na 
empresa. VANDERLEI reclama que esse valor já estava aprovado sem a necessidade avalista e que isso só era necessário para 
valores acima de quarenta mil. 

COMENTÁRIO:

6285589212 01/02/2013 10:46:05 01/02/2013 10:47:27

        0 00:01:22 84059609 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

VANDERLEI liga para FERNANDO e pergunta se este recebeu os pedidos da farmácia. FERNANDO confirma. VANDERLEI indaga 
sobre a previsão de entrega. FERNANDO diz que vai verif icar. VANDERLEI questiona se recebeu da TKS e da Farlab. 
FERNANDO confirma. VANDERLEI pede para verif icar a possibilidade de faturar com 30 dias. FERNANDO diz que já mandou tudo 
antecipado e que na próxima negociam um prazo.VANDERLEI pede para FERNANDO mantê-lo informado sobre os preços dos 
medicamentos. 

COMENTÁRIO:

6285589212 04/02/2013 12:21:24 04/02/2013 12:23:33

        0 00:02:09 6185667341 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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VANDERLEI JOSÉ BARBOSA
TRANSCRIÇÃO: ISRAEL (de Luziânia) conversa com VANDERLEI sobre comprar o remédio "somatropina". VANDERLEI f ica de retornar. ISRAEL 

comenta que o pregão está próximo, pois liberaram um milhão e meio. VANDERLEI pergunta se é o DANIEL que está lá na 
farmácia. ISRAEL diz que não, que acha que é a CONSUELO. 

COMENTÁRIO:

6285589212 04/02/2013 12:25:39 04/02/2013 12:27:20

        0 00:01:41 6185667341 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta para ISRAEL se o medicamento é para a prefeitura. ISRAEL explica que isso eles vendem por fora. 
VANDERLEI fala que esse medicamento ele não tem em estoque e por ser medicamento controlado pela ANVISA não vai poder 
vender para ISRAEL, que só pode vender para hospital particular ou público. ISRAEL pergunta se VANDERLEI pode vender umas 
ampolas. VANDERLEI diz que não tem jeito.

COMENTÁRIO:

6285589212 04/02/2013 12:29:38 04/02/2013 12:31:43

        0 00:02:05 84714484 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI fala que recebeu e-mail de HNI (LUIZ?) e pergunta se é para Itapaci. HNI diz que sim. VANDERLEI fala que não tem 
todos os preços. HNI diz para VANDERLEI mandar os preços que ele tem que aí eles dividem.  VANDERLEI fala que vai passar os 
preços no "preço 1" ("que o 1 é o 10 e o 2 é o 15"), que aí HNI vê o quê dá para passar e se ele quiser ele aumenta o preço igual 
da outra vez, que aí eles mandam no "2". VANDERLEI pergunta sobre "cotação do mandado judicial". HNI diz que está faltando a 
secretária assinar, que provavelmente vão ter que dar uma "beiradinha" para ela. 

COMENTÁRIO:

6285589212 04/02/2013 18:55:12 04/02/2013 19:03:16

        0 00:08:04 6284293577 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MILTON liga para VANDERLEI e pergunta se este comprou diazepan 10mg comprimidos, porque tem pedido de Indiara para 
passar. MILTON pede para comprar f ita da Acor (?). MILTON fala que tem pedido para Bela Vista, mas este parece que vai ser 
cancelado. VANDERLEI diz que falou com o ANDERSON e ainda não tem resposta. MILTON fala que, além das f itas, precisa dos 
aparelhos para mandar para Indiara e diz para pedir umas duzentas caixas com cinquenta f itas. VANDERLEI fala para pedir mais 
caixas. MILTON fala para pedir uma quantidade maior para receber os aparelhos. MILTON cita o exemplo de Bela Vista, em que 
foi pedido caixa de f itas, porém não especif icaram a quantidade de f itas em cada caixa, nestes casos, MILTON alerta que devem 
ser enviadas caixas com a menor quantidade possível. MILTON diz que para Indiara precisa mandar pelo menos 50 aparelhos, 
pois vai substituir todas as f itas da Roche. MILTON diz que vai mandar o pedido de Indiara para o email: idealcomercial1 (só o dito 
o início do endereço eletrônico) para providenciar com urgência. MILTON diz que essa semana vai faturar para Indiara e que 
conseguiu deixar setenta mil para a Ideal. MILTON continua dizendo que, em Indiara, foi dispensa de licitação, então estão 
trabalhando com o preço cheio. MILTON diz que, hoje, deixou uns itens para a Ideal em Mozarlândia, mais ou menos uns dez mil, 
porque também foi dispensa. VANDERLEI pede o telefone de FERNANDA, irmã de MILTON, para saber como está a negociação 
do rancho.

COMENTÁRIO:

6285589212 05/02/2013 15:28:08 05/02/2013 15:29:07

        0 00:00:59 6284293577 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI fala para VANDERLEI que falou com o MENEZES e este disse que o "BACABA?" quer falar com VANDERLEI. VANDERLEI diz 
que vai ligar para o "BACABA?". HNI comenta que o "BACABA?" está arrumando um "trenzinho" para eles lá em Catalão.  

COMENTÁRIO:

6285589212 07/02/2013 13:27:26 07/02/2013 13:29:35

        0 00:02:09 6285022798 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON fala para VANDERLEI que passou o pedido de Indiara para o DOMINGOS tirar para então faturar, que VANDERLEI tem 
que ver que aqueles "trem" que ele comprou fora, que às vezes não dá margem no preço que eles venderam, que aí eles jogam 
a margem nos produtos que não estavam na licitação, que vão tirar uma nota à parte para abater, para não tomarem prejuízo. 
MILTON fala para VANDERLEI interagir com o DOMINGOS que ele está fazendo isso. MILTON fala que é para jogar o custo mais 
200. MILTON pergunta por quanto VANDERLEI comprou o "micocenolato". VANDERLEI diz que foi R$ 42,00. MILTON fala que só 
aquele lá VANDERLEI pode colocar o preço de R$ 550,00. Que é para VANDERLEI interagir com ele sobre os outros 
medicamentos.

COMENTÁRIO:

6285589212 07/02/2013 18:33:34 07/02/2013 18:37:33

        0 00:03:59 6285022798 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta para VANDERLEI como está a questão de Indiara. VANDERLEI fala que está faltando uns medicamentos da 
MEGA. MILTON diz que estão indo em Indiara amanhã meio dia, que VANDERLEI deve faturar antes de irem, que é para 
VANDERLEI ver quanto está dando os remédios que estão fora da nota f iscal, que é para colocar custo mais 150%.  VANDERLEI 
diz que o pedido já está pronto, que foi feito com o custo mais 200%, que deu R$ 4.315,00. VANDERLEI fala que está faltando 
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VANDERLEI JOSÉ BARBOSA
itens. 

COMENTÁRIO:

6285589212 08/02/2013 13:44:50 08/02/2013 13:47:05

        0 00:02:15 6285022798 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MILTON liga para VANDERLEI e pergunta se o negócio de Indiara está pronto. VANDERLEI diz que ainda não, pois está faltando 
entregar medicamentos que estão na transportadora. MILTON fala para faturar o que já está disponível e entregar para ele no 
anel viário, porque está indo para lá e quer ver se já recebe. 

COMENTÁRIO:

6285589212 08/02/2013 14:50:44 08/02/2013 14:53:28

        0 00:02:44 6285022798 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

MILTON liga para VANDERLEI e pergunta se está pronto. VANDERLEI fala que está separando a mercadoria. MILTON pede para 
enviar a nota para o email: w ilmerlopes@hotmail.com, com os dados bancários. MILTON pergunta o valor que deu a nota dos 
medicamentos que não está na licitação. VANDERLEI diz que não sabe o valor, que vai verif icar com o DÓ. MILTON pede para 
confirmar o envio do email. 

COMENTÁRIO:

6285589212 08/02/2013 15:41:50 08/02/2013 15:42:53

        0 00:01:03 6285022798 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON liga para VANDERLEI e fala para reenviar o email da nota para Indiara, pois o arquivo anexo não abriu.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6285589212 08/02/2013 16:40:18 08/02/2013 16:42:30

        0 00:02:12 6285022798 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON liga para VANDERLEI e pergunta se este despachou a mercadoria de Piranhas e de Carmo do Rio Verde. VANDERLEI diz 
que está esperando um medicamento que ainda não chegou. MILTON reclama e fala para despachar logo. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6285589212 09/02/2013 16:26:16 09/02/2013 16:30:17

        0 00:04:01 6484197961 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI conversa com VANESSA e INÁCIO sobre assunto pessoal. VANDERLEI diz que alguém pediu para este ver com 
INÁCIO que dia ele vai efetuar o pagamento. INÁCIO diz que o pagamento não caiu, que vai ficar lá para sexta-feira. VANDERLEI 
passa o número da conta para fazer transferência: Banco do Brasil c/c 35167-9, ag 3481-9 em nome de VANDERLEI J 
BARBOSA.

COMENTÁRIO:

6285589212 10/02/2013 21:33:07 10/02/2013 21:35:54

        0 00:02:47 6285717665 Efetuou 

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI conversa com DOMINGOS e fala que amanhã vai a Matrinchã com o GILMAR. VANDERLEI conversa com GILMAR 
sobre assunto pessoal e combinam de sair 7 horas da manhã para pegar o furgão. VANDERLEI pergunta se o MILTON deixou o 
dinheiro do combustível. GILMAR diz que ele deixou R$ 100,00. VANDERLEI diz que de lá vão à IDEAL pegar mercadoria. 
VANDERLEI volta a conversar com DOMINGOS e este pede para VANDERLEI colocar a planilha de São Patrício no furgão.

COMENTÁRIO:

6285589212 14/02/2013 11:28:26 14/02/2013 11:29:19

        0 00:00:53 6285450010 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: VANDERLEI liga para HNI e pergunta pelas novidades. HNI diz que, semana que vem, tem uns negócios lá. VANDERLEI  pede a 
HNI para informá-lo, via fax, para "dar uma estudada".

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6285589212 15/02/2013 10:15:05 15/02/2013 10:22:14

        0 00:07:09 6232574650 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: DIEGO (do Banco do Brasil) conversa com VANDERLEI  sobre capital de giro. VANDERLEI  repassa o e-mail: 
idealcomercial1@hotmail.com.

TRANSCRIÇÃO:
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VANDERLEI JOSÉ BARBOSA

COMENTÁRIO:

6285589212 16/02/2013 17:03:42 16/02/2013 17:06:46

        0 00:03:04 6232820016 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: VANDERLEI  liga para SAMIRA, diz que precisa falar com o LUCAS, vendedor que está participando de um pregão no MT, porém 
não consegue através do celular deste, então pede o celular de FERNANDA (namorada). SAMIRA informa:  9253-7762 / 9853-
6870.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6285589212 18/02/2013 11:28:14 18/02/2013 11:32:06

        0 00:03:52 6285717665 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

VANDERLEI liga para DÓ e pergunta se está pronta a relação dos itens faltantes do pedido de Itapaci. DÓ diz que não. 
VANDERLEI I pergunta sobre o de hoje. DÓ diz que não, pois estava se organizando para ir para Araguapaz. VANDERLEI  
pergunta se DÓ faturou alguma coisa. ESTE responde que não. VANDERLEI  diz que tem dois vales que são para faturar, 
inclusive aquela  nota de sete mil.

DÓ passa a ligação para MILTON:
MILTON indaga se a mercadoria para laboratório de Indiara está pronta. VANDERLEI  diz que f icou faltando um item que não tinha: 
urato com 60. MILTON pergunta se na Protec não tem. VANDERLEI  diz que vai resolver isso hoje. MILTON diz que ligaram 
querendo ir buscar em Goiânia, mas para autorizar precisa saber se está pronto. MILTON pede para ligar na prefeitura de Indiara, 
falar com ILMER e dizer que já pode ir buscar a mercadoria. VANDERLEI  pergunta se levaram a mercadoria de Mozarlândia. 
MILTON confirma. 

COMENTÁRIO:

6285589212 18/02/2013 15:35:11 18/02/2013 15:37:45

        0 00:02:34 6481217005 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

CLEITON liga para VANDERLEI e pergunta se este colocou vendedor em Mato Grosso. VANDERLEI  diz que é o LUCAS, vendedor 
de licitação. CLEITON pergunta se ele ganhou bem lá em Mirassol do Oeste. VANDERLEI I diz que ganhou cento e quarenta no 
preço sem esquema. CLEITON diz que ganhou duzentos e cinquenta mil e que o vendedor dele ligou e disse que a Ideal e a Brasil 
estavam com o preço lá embaixo. VANDERLEI diz que tinha umas vinte empresas participando. 

COMENTÁRIO:

6285589212 19/02/2013 17:22:49 19/02/2013 17:25:22

        0 00:02:33 6285022798 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON conversa com VANDERLEI sobre relação de material de Indiara. VANDERLEI  fala que a maioria dos itens já chegaram. 
MILTON diz que não era para ter comprado, que era só para pegar o preço e lhe repassar. VANDERLEI  pergunta se é o material 
de laboratório. MILTON diz que sim. VANDERLEI fala que o material já está com eles. Falam sobre os itens da relação. VANDERLEI 
diz que até agora o valor está em R$ 1.500,00. MILTON pede para WANDERELEI passar o valor de custo de toda a mercadoria 
para repassar para o WILMER e ver se ele pode f aturar. 

COMENTÁRIO:

6285589212 20/02/2013 20:51:45 20/02/2013 20:54:54

        0 00:03:09 6284293577 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON conversa com VANDERLEI e aquele comenta que está em Perolândia fechando pedido de R$ 46.000,00 para IDEAL. 
VANDERLEI diz que bom demais e que depois tem que pagar a gelada para o MILTON. VANDERLEI pergunta se em parceria com 
a JMEDICA. MILTON diz que não e pergunta se o VANDERLEI sabe quem passou "esse trem".  VANDERLEI diz que não. MILTON 
diz que foi a VIRGÍNIA, secretária do CARLINHOS de MARZAGÃO, pois ela ligou dizendo que estava com o PREFEITO - 
PEROLÂNDIA - que estava querendo fazendo uma "comprinha" e que a VIRGÍNIA falou que se lembrou do MILTON da JMÉDICA, 
MILTON diz que pediu o DÓ para por preço ai eu ajudei o DÓ por os preços. MILTON diz que mandou o DÓ passar três 
orçamentos. VANDERLEI pergunta se é compra direta. MILTON diz que o PREFEITO vai fazer uma EMERGENCIAL com eles. 
MILTON informa que o PREFEITO foi lá na JMÉDICA e a sorte que este não mostrou nenhuma proposta de ninguém. MILTON diz 
que chegou agora de Rialma e foi encontrar com o PREFEITO na 6ª Avenida, no Setor Universitário, e que "bateu o martelo". 
VANDERLEI pergunta o que deu em RIALMA. MILTON diz que cancelou, pois ele, MILTON, havia falado para o VANDERLEI que iria 
cancelar o edital, mas que perdeu a "bocada" em Rialma. VANDERLEI diz que era melhor ter deixado. MILTON diz que desde o dia 
que esteve lá a primeira vez, viu o pessoal colocando dif iculdade e que o PREFEITO é "daqueles certinho" que não quer rolo. .. 
VANDERLEI diz que caiu a linha

COMENTÁRIO:

6285589212 20/02/2013 21:02:54 20/02/2013 21:09:07

        0 00:06:13 6284293577 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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VANDERLEI JOSÉ BARBOSA
TRANSCRIÇÃO: MILTON pede para VANDERLEI pegar cedo na planilha de Perolândia. VANDERLEI pergunta se "ELE" - DÓ - já passou o pedido. 

MILTON confirma e diz que tem que entregar até segunda feira cedo. VANDERLEI pergunta onde f ica.  MILTON diz que 380 
quilômetros. VANDERLEI diz que é longe, mas o valor compensa. MILTON pede para o VANDERLEI pegar a lista porque às vezes 
vão ver umas situações lá. MILTON fala com o VANDERLEI trabalhar na lista do DÓ, pois o PREFEITO - de Perolândia - quer que 
jogue mais "doze mil lá em cima, dez mil". MILTON diz que vai jogar "doze e quinhentos para dar dez mil pra ele" - PREFEITO DE 
PEROLÂNDIA -. MILTON diz que vai cobrar o imposto de vinte e cinco por cento. VANDERLEI diz que tem que tirar o imposto. 
MILTON diz que a quantidade que vai entregar é a lista do DÓ e que vai explicar isso para o DÓ. VANDERLEI pergunta se o 
MILTON vai levar a lista para entregar prá ele - PREFEITO - ou vai passar por e-mail.  MILTON diz que vai entregar no escritório da 
VIRGÍNIA, no Setor Universitário, pois a VIRGÍNIA já está sabendo, pois é ela - VIRGÍNIA - que vai fazer o decreto. MILTON diz 
que o VANDERLEI já pode pegar amanhã na lista e que vai conversar com o DÓ, tirar o que tem no estoque e que tem ser rápido, 
pois o DÓ, quando passa um "trem" prá este ele espera um dia pra fazer. MILTON diz que prometeu para os caras que segunda 
feira às oito horas da manhã a mercadoria vai ser entregue. MILTON diz que é para o VANDERLEI alertar a FERNANDA que vai 
precisar deles no sábado, pois se precisar eles abrem no sábado para conferir a mercadoria tudo certinho carregar e emitir a 
nota no sábado. MILTON diz que o pedido já está feito e é para arrumar a mercadoria e alerta que tem os "éticos", mas que se for 
esperar pegar preço e receber os preços que f ica dif ícil. MILTON pede para o VANDERLEI pegar o telefone e bater uma por uma, 
para não esperar o representante passar por e-mail.  MILTON alerta ao VANDERLEI que não pode demorar. VANDERLEI diz que 
vai saber sobre o furgão que se não f icar pronto leva a f iorino. MILTON diz está preocupado com isso e que lá na "AVENÍCULA?" 
o dinheiro está no caixa e que o advogado falou assim "MILTON chegando lá o contrato, o dinheiro está na conta". MILTON diz 
que é isso que ele -MILTON - está esperando.

COMENTÁRIO:

6285589212 21/02/2013 09:09:59 21/02/2013 09:11:32

        0 00:01:33 6284293577 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

VANDERLEI liga para MILTON. - Ao fundo, MILTON pede a JACIARA para tirar o pedido de Mozarlândia e fazer vale de 
mercadoria, pois eles vão buscá-lo. - VANDERLEI  conversa sobre impressora para raio-X digital que, agora, só é fabricada a 
laser. 

COMENTÁRIO:

6285589212 21/02/2013 10:14:51 21/02/2013 10:20:10

        0 00:05:19 6284293577 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

VANDERLEI  liga para MILTON e diz que falou com o CLEITON e este disse que lá em Itiquira é dele e é para deixar quieto e bão 
mexer, pois já até entregou mercadoria lá: vinte mil de vale. MILTON diz que VANDERLEI  deveria ter dito que o representante dele 
está lá. VANDERLEI diz que falou que o vendedor dele estava fazendo a rota toda. Diz que CLEITON comentou que vai à Cláudia, 
Água Boa. VANDERLEI  diz que falou para ele que vai a Santo Antonio, segunda-feira, e que o vendedor está fazendo a rota e 
que, por isso, quer saber se ele vai precisar de um parceiro para ir "pareado". VANDERLEI comenta que CLEITON pediu para 
deixar Itiquira quieto, porque lá é complicado de mexer. MILTON diz que o representante não concorda, porque é a área dele e 
este não vai abrir mão, porque é uma licitação muito grande. MILTON fala para VANDERLEI conversar com CLEITON e pergunta 
qual a proposta que o vendedor deve ir para CLEITON "dar uma beiradinha para ele, uns duzentos, trezentos mil", porque lá vai 
dar mais de dois milhões. VANDERLEI diz que, pela forma como CLEITON falou, este não vai facilitar para pegar o edital lá, porque 
é ele quem está mandando. MILTON diz que é para o LUCAS ir antes, pagar no banco e pôr dentro do envelope e lacrar lá. 
VANDERLEI diz que não está conseguindo pegar na prefeitura o boleto para fazer o pagamento e sem a comprovação deste 
pagamento não tem como participar. MILTON fala para ligar em um motoboy de Itiquira e pedir a este para ir na prefeitura e pegar 
a taxa, porém se não der certo é para ligar na Câmara e tentar falar com algum vereador que seja da oposição e falar que está 
tentando pegar a taxa do edital, porém eles querem entregar. VANDERLEI diz que vai falar para o LUCAS fazer isso. VANDERLEI  
diz que o CLEITON falou que, quanto à licitação de Santo Antonio, ele vai passar a proposta para ele, para irem "pareados". 
VANDERLEI diz que CLEITON perguntou se ele ia em Cláudia e em Água Boa, porque ele vai participar de todas. MILTON diz que 
CLEITON não tem poder com eles. VANDERLEI  alerta que CLEITON tem os parceiros dele. VANDERLEI  diz que eles têm que 
fazer a papelada e ir participar. MILTON diz que o do Itiquira é bom demais. 

COMENTÁRIO:

6285589212 21/02/2013 10:58:28 21/02/2013 11:02:29

        0 00:04:01 30887600 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI  pede para falar com GRACIELE, que não está. Atende ANA PAULA.VANDERLEI  diz  passa pedido de medicamento. 
VANDERLEI  pede para mandar  o faturamento e fornece o e-mail. idealcomercialmineral1@hotmail.com

COMENTÁRIO:

6285589212 21/02/2013 11:15:53 21/02/2013 11:22:10

        0 00:06:17 0800555615 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: VANDERLEI  liga para Renault Assistance e pede auxílio para transportar um furgão master, branca, placa OGR-7884, em nome 
de Ideal Hospitalar Ltda, (telefone de contato 8429-3522) que está com defeito ao fazer entrega no Hospital Buriti.

TRANSCRIÇÃO:
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VANDERLEI JOSÉ BARBOSA

COMENTÁRIO:

6285589212 21/02/2013 16:24:18 21/02/2013 16:25:15

        0 00:00:57 6284293577 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

VANDERLEI  avisa MILTON que não tem o soro e que chegou solução nasal. MILTON diz que, quando VANDERLEI  falou 
MARIOL(?), ele já sabia que este estava enganado. MILTON fala para VANDERLEI pedir para os meninos comprarem uma coca-
cola e uns pães-de-queijo, porque o WILMER, de Indiara, está indo lá. 

COMENTÁRIO:

6285589212 21/02/2013 18:54:26 21/02/2013 18:55:17

        0 00:00:51 6284293577 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI pergunta VANDERLEI se o DOMINGO lhe entregou um produto de ARAGUAPAZ, VANDERLEI ANDERLEI diz que sim.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6285589212 21/02/2013 18:55:41 21/02/2013 18:58:15

        0 00:02:34 6284293577 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta VANDERLEI se DOMINGOS lhe entregou um pedido de ARAGUAPAZ, VANDERLEI diz que sim, só que faltou 
três produtos e ele já adquiriu, MILTON diz que eles irão na JMÉDICA buscar mercadoria amanhã, aproveitaria a ocasião para não 
pagar outro frete, VANDERLEI diz que pode buscar. HNI diz que tem que tirar nota f iscal, VANDERLEI diz que emite.

COMENTÁRIO:

6285589212 22/02/2013 08:03:24 22/02/2013 08:05:33

        0 00:02:09 6239201606 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI  fala para SAMIRA organizar as entregas para o JADIEL fazer as entregas, que tem que passar um cheque para 
este na volta recolher as mercadorias. Que é para SAMIRA passar um cheque para JADIEL pegar mercadoria na JMÉDICA, na 
HOSPIFAR, só que no boleto, que tem da "REKEMED?", NEUCENTRO e RM, que da RM é para o "LUCIOS/LUCAS?" buscar no 
cheque com 30 dias. Que é para o LUCAS buscar de moto na RM, na NEUCENTRO e na "REKEMED?", que na NEUCENTRO é 
boleto. 

COMENTÁRIO:

6285589212 22/02/2013 17:11:06 22/02/2013 17:13:16

        0 00:02:10 6284293577 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON conversa com VANDERLEII sobre acertar viagem com LUCAS. VANDERLEI  comenta que não está tendo tempo nem de 
colocar o preço dos itens que estão faltando na proposta. MILTON comenta que está resolvendo um trem com o prefeito de 
Aragarças. VANDERLEI  diz que a proposta vai f icar sem os preços, pois só recebeu agora, que tem alguns medicamentos que 
são mais complicados, que está cadastrando os produtos que irão sair.

COMENTÁRIO:

6285589212 22/02/2013 17:56:27 22/02/2013 17:59:23

        0 00:02:56 6285717665 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI  pergunta se DOMINGOS está chegando.  DOMINGOS fala que está em Indiara ainda. VANDERLEI  pergunta o quê 
deu lá em Idealina. DOMINGOS diz que não deu nada, que não abriu os envelopes, que abriu só o da documentação, que vai ter 
que esperar, que alguns vão entrar com recurso, que foram desabilitados, pois faltou certidão municipal. Que foi a FERNANDA 
que leu o edital e arrumou os documentos. VANDERLEI  pede para DOMINGOS ir para lá amanhã as 8 horas  da manhã para 
separar mercadoria, tirar o pedido, faturar e conferir.

COMENTÁRIO:

6285589212 23/02/2013 10:12:38 23/02/2013 10:16:23

        0 00:03:45 6232973528 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: VANDERLEI informa telefone de sua empresa IDEAL PAPELARIA.3597-3410

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6285589212 25/02/2013 09:23:54 25/02/2013 09:27:19

        0 00:03:25 6284293577 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta qual a margem que MILTON colocou para o LUCAS lá em Mato Grosso, na licitação de hoje. MILTON diz que 
40 do material e 30 do medicamento. VANDERLEI pergunta até que lance pode dar nos 30 do medicamento. MILTON fala que lá é 
pouquinha coisa do desconto, que é apenas 3% de desconto para entrar na briga .VANDERLEI diz que se jogar 30 e der 3% vai 
sobrar 27, que tem o frete que é 5, então vai sobrar 22, que é pouco. VANDERLEI sugere que joguem a margem de 35. MILTON 
pergunta se com 35 dá para entrar com lance. VANDERLEI fala que sim, que no Mato Grosso entra. Que a FERNANDA falou que 
lá tem 10 empresas, que as propostas delas deu tudo mais de 1 milhão, que a deles deu 400. MILTON fala que LUCAS tem que 
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VANDERLEI JOSÉ BARBOSA
levar outra proposta. VANDERLEII diz que o LUCAS levou só uma proposta. MILTON diz que falou para a FERNANDA fazer duas 
propostas, mas que o pessoal não vai dar conta de chegar neles, que eles vão f icar queimados, que a proposta é baixa. 
VANDERLEI comenta que depois eles não vão dar conta de entregar os medicamentos, pois estes aumentam todo mês. MILTON 
fala para então o VANDERLEI  avisar que não é para dar desconto. MILTON pergunta se a FERNANDA jogou o soro com 40%. 
VANDERLEI acha que sim e diz que da próxima vez tem que jogar 35, porque no Mato Grosso tem o frete. MILTON fala para 
VANDERLEI pedir FERNANDA para ligar para o LUCAS e este retornar para MILTON a f im de instruí-lo. 

COMENTÁRIO:

6285589212 25/02/2013 11:34:21 25/02/2013 11:37:23

        0 00:03:02 6284293577 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEII conversa com MILTON sobre o pedido de LUZIÂNIA, que está ligando no fornecedor para ver a respeito do campo 
operatório, para definir o pedido para entregar, que está dando uma margem na média de 20. MILTON fala que não dá, que é para 
VANDERLEI  ligar lá e dizer que esse pedido não dá para atender, porque o preço era do ano passado e passaram um 
documento dizendo que estavam canceladas todas as compras, que aí também cancelaram os pedidos dos fornecedores, que aí 
vai passar o preço atual para ela, que aí vai mandar em menos quantidade. MILTON diz para VANDERLEI falar com a CONSUELO. 
Que é para dizer que em outubro recebeu uma notificação de que todas as compras foram canceladas por falta de verba, que 
então cancelou os pedidos com os fornecedores. Que hoje os preços são diferenciados, que estará passando uma proposta 
com os preços atualizados, que se tem 30 manda 25 e fatura 30, que tem de explicar para ela. VANDERLEI diz que vai refazer os 
preços. 

COMENTÁRIO:

6285589212 25/02/2013 13:11:35 25/02/2013 13:15:17

        0 00:03:42 85717665 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI  fala para DOMINGOS que não deveria ter colocado ele na entrega, pois não tem ninguém para resolver as vendas 
dos clientes de DOMINGOS. VANDERLEI  diz para DOMINGOS avisar da próxima vez o MILTON de que não pode fazer entrega. 
VANDERLEI pergunta se DOMINGOS já chegou em Peroândia. DOMINGOS diz que já está voltando. VANDERLEI diz que precisa 
da senha do e-mail de DOMINGOS para pegar as duas cotações de Jaupaci para providenciar mercadoria. DOMINGOS diz que é 
jo29do21. DOMINGOS fala que não está no e-mail, mas na área de trabalho, com o nome de cotação Jaupaci. VANDERLEI diz que 
com esse nome não tem. DOMINGOS fala que mandou a cotação para a mulher de Jaupaci. DOMINGOS fala para VANDERLEI  
procurar no e-mail.

COMENTÁRIO:

6285589212 25/02/2013 13:18:39 25/02/2013 13:21:28

        0 00:02:49 6285717665 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LUCAS fala para "DO" que achou uma, que a de R$ 4.000,00 não está achando. "DO" fala para LUCAS olhar em seu computador 
(do "DO") "Hospital Rio Claro", que não é Jaupaci não. LUCAS fala que está sem preço. "DO" fala para LUCAS olhar se tem uma 
no w ord com o preço. LUCAS diz que achou uma de R$ 7.243,36. "DO" fala que a de R$ 4.000,00 foi a FERNANDA quem fez. 

COMENTÁRIO:

6285589212 25/02/2013 17:06:50 25/02/2013 17:10:48

        0 00:03:58 6481217005 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI fala para VANDERLEI que a sua proposta ficou pronta somente no sábado, que não deu tempo de enviá-la. VANDERLEI fala 
que o menino está em Santo Antônio. HNI diz que o seu menino também está lá. VANDERLEI diz que ficou bom, porque  todo 
mundo vai levar uma beirada. HNI fala que VANDERLEI vai levar o soro e a luva. VANDERLEI diz que ligou para HNI para fazerem 
aquela rota pareados, mas como não deu certo, teve de liberar o rapaz. VANDERLEI pergunta se do jeito que f icou HNI gostou. 
Este diz que não sabe como f icou. VANDERLEI diz que o MILTON ligou, que disse que juntou todo mundo, fez o acordo, que todo 
mundo vai levar um pouco.  VANDERLEI pergunta o quê HNI quer fazer em "Tiquira". HNI diz que é complicado, que lá ele vai 
"rasgar", que acha que não compensa. VANDERLEI fala para HNI se ele quiser pode deixar uma beiradinha em "Tiquira".  
VANDERLEI fala que se HNI quiser montar a planilha junto, para irem em "Tiquira", que HNI f ica com a maior parte, VANDERLEI vai 
junto com ele. HNI diz que vai para lá, que conforme for, não compensa, que ele já tem parceria, mas que VANDERLEI pode ir lá, 
que é para ele levar duas, uma de 35 e outra de 40. HNI pergunta como VANDERLEI vai fazer para entregar as coisas no Santo 
Antônio do Leste. VANDERLEI diz que vai mandar por transportadora, que já embutiu o frete.

COMENTÁRIO:

6285589212 25/02/2013 18:25:22 25/02/2013 18:27:31

        0 00:02:09 6284293577 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON pergunta para VANDERLEI se o DOMINGOS passou o pedido de Jaupaci. VANDERLEI diz que sim, que amanhã cedo vai 
passar o pedido para MILTON. MILTON pergunta se VANDERLEI fez o pedido de soro. Este diz que sim, que entregam essa 
semana. MILTON pergunta se o CLEITON ligou. VANDERLEI diz que sim, que ele insistiu para não ir lá, que ele vai "rapar" tudo, 
que explicou para ele que o seu vendedor já estava na rua fazendo a rota, que aí não tinha como o mandar  voltar para trás, que 
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VANDERLEI JOSÉ BARBOSA
saiu com a proposta, que  aí o que desse para ele deixar, que era para deixar uma fatia para eles. Que aí ele falou para 
VANDERLEI levar a proposta que eles iriam conversando.

COMENTÁRIO:

6285589212 26/02/2013 09:21:37 26/02/2013 09:36:36

        0 00:14:59 6284293577 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MILTON diz que está saindo agora da IDEAL e que aqueles negócios de licitação, que estava falando para FERNANDA, é falta de 
experiência e que esses produtos que estão faltando, tipo dipirona injetável e diclofenaco, não adianta cotar o preço, mais trinta 
ou quarenta porque esse tipo de dipirona que sabem que ninguém tem no mercado e ninguém está vendendo tem que jogar o 
preço bem mais acima para tirar a diferença dos outros produtos que estão vendendo mais barato. MILTON ainda que falou para 
FERNANDA que ninguém vende dipirona hoje a menos de noventa ou setenta centavos e que se estão cotando a quarenta 
centavos estão pegando o preço que VANDERLEI comprou. Fala que disse que VANDERLEI tem pedido, mas não sabe ainda 
quando o fabricante vai encontrar e que se tiver que comprar na concorrência não vão conseguir. MILTON fala ter alertado 
FERNANDA a colocar a dipirona com preço de custo a R$ 0,45 e depois jogar um valor acima dos R$ 0,45. Fala sobre item 
perdido em SÃO LUIZ falta de olhar estoque porque não tinha compressa de gaze, e sobre o valor da cotação de material 
especif icado. Segundo MILTON, FERNANDA diz que cotou o que tinha no estoque e que o valor dos itens era de R$ 54.000,00. 
MILTON diz que, na licitação, ele visa os itens grandes, porque, se ganhar os itens grandes, já ganhou boa parte da licitação. 
MILTON Fala sobre erros na cotação de materiais para licitação e sobre LUCAS ter perdido licitação por causa de bobagem. 
MILTON diz que FERNANDA afirmou pedir para VANDERLEI revisar as propostas, mas que o mesmo disse não ter tempo. 
VANDERLEI diz que algumas propostas não dão tempo mesmo. MILTON diz que devem tomar muito cuidado com os itens que 
estão em falta no mercado para não ter muito prejuízo. Fala ainda em ter ligado para o contador e falado sobre a lista de imposto 
do MATO GROSSO e que eles tem cotado de forma errada para o MATO GROSSO. Diz ainda que todo mundo tem falado isso 
para LUCAS, no MATO GROSSO. MILTON diz que o imposto tem sido calculado errado na cotação, mas que nem o contador 
sabe como é o certo e que como a alíquota foi mudada agora, tem que ligar no MATO GROSSO para saber qual a alíquota de 
impostos eles tem que usar. VANDERLEI fala para verificar como é feito na JMÉDICA para ter uma noção. MILTON fala que eles 
tem que f icar de olho para não tomar prejuízo e que tem "uns trem" de ITIQUIRA que são muito grandes e CLEYTON vai entrar 
com uma proposta para ganhar tudo. MILTON diz que CLEYTON vai ao outro (não diz onde) porque lá ele tem esquema e emite 
nota. MILTON orienta a VANDERLEI ir ao ITIQUIRA para arrancar alguma coisa do CLEYTON, falando para o mesmo dizer a 
CLEYTON para não ganhar sozinho e deixar alguma coisa para VANDERLEI. MILTON ainda achar que LUCAS não dá conta de 
intermediar lá. VANDERLEI diz que a sua proposta é LUCAS ir até lá (ITIQUIRA) e VANDERLEI conversar com CLEYTON daqui, 
porque não adianta VANDERLEI ir até lá e não ter contato com CLEYTON. MILTON diz que LUCAS vai, mas pode não dar conta. 
Cita CLAYTON e ANDERSON (RECMEDI), que estarão lá. Diz ainda que o preço vai ser como a licitação que participaram hoje em 
SANTO ANTÔNIO DO LESTE. VANDERLEI diz que não é possível ir porque tem muita coisa para fazer. MILTON diz que está 
apenas orientando como proceder em relação a CLEYTON, dizendo que o vendedor (LUCAS) vai dar apoio e que é para 
CLEYTON deixar "uma beiradinha" para VANDERLEI. WANDRLEY diz que já conversou com CLEYTON, que já esta acertado, mas 
que na verdade ele queria que ninguém  participasse, apenas ele. VANDERLEI pergunta se MILTON está na IDEAL e este diz que 
não, que esteve lá falando com DOMINGOS, preocupado com "aqueles trem de GEOPACI", pois amanhã eles vão plotar uma 
ambulância só para isso". MILTON fala que está indo encontrar ILMER de ITUMBIARA e que o mesmo tem alguns pedidos para 
passar para MILTON. Diz que falou com DÓ e que é para VANDERLEI passar o dinheiro para o mesmo para que ele compre as 
"maletinhas" no camelódromo. 
MILTON fala ainda sobre pegar as balanças no mesmo lugar que MILTON comprou para MARZAGÃO, "das infantil", porque é São 
Paulo e demora quatro dias para vir.. VANDERLEI diz que nas propostas de licitação são muitos itens e que não dá tempo dele 
fazer.  VANDERLEI fala que vai mandá-las pelo DÓ e que é para MILTON dar uma olhadinha juntamente com DÓ. MILTON diz que 
anda muito ocupado e que não em tempo. Cita ainda que está trazendo muita venda e que sua parte é correr atrás do 
faturamento, enquanto VANDERLEI cuida da administração. Fala para colocar LUCAS do estoque para ajudá-los. MILTON explica 
a VANDERLEI como fazer para treinar LUCAS e sobre sua qualidade de serviço. MILTON diz que o prefeito de PEROLÂNDIA - 
NELDES - ligou e que amanhã estará depositando o dinheiro das vendas na conta deles (conta da empresa). MILTON diz que a 
menina de GEOPACI levou três caixas da JMÉDICA em um vale e sobre a falta de soro f isiológico por causa da epidemia de 
dengue. Fala sobre DÓ ter vendido soro a preço antigo, pelo preço de LUZIÂNIA. MILTON diz que foi VANDERLEI quem mandou 
vender nesse preço. VANDERLEI fala em atualizar os preços na lista de licitação. MILTON reclama sobre cotação ocorrendo em 
preços antigos.

COMENTÁRIO:

6285589212 27/02/2013 09:00:44 27/02/2013 09:08:09

        0 00:07:25 6284293577 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: 6m57s - MILTON diz que autorizou SAMIRA comprar leite (NANSÓ e BOTA DIUNA?) para ARAGARÇA, produtos que não estão 
na licitação, irá faturar outros itens, disse à mesma para pedir onde encontrar mais barato, que irá abater outro preço, que irão 
mandar outras mercadorias.

COMENTÁRIO:

6285589212 27/02/2013 12:50:38 27/02/2013 12:57:35

        0 00:06:57 6232574650 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: VANDERLEI e funcionário de banco falam de empréstimo no valor de R$ 100.000,00 para empresa de VANDERLEI em nome de 
RÔNIA e MARIANE. (RM HOSPITALAR?-Av. Sonemberg, cidade Jardim).

TRANSCRIÇÃO:
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COMENTÁRIO:

6285589212 27/02/2013 13:41:06 27/02/2013 13:42:30

        0 00:01:24 85717665 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta DÓ o qual chama de chefe se o pessoal que estava esperando a mercadoria levou, DÓ diz que 
não.VANDERLEI pergunta ainda se SAMIRA já lhe passou os preços de todos os itens da cotação urgente de ARAGUAPAZ, DÓ 
diz que falta alguns preços, VANDERLEI diz que irá ligar para SAMIRA para esta agilizar.

COMENTÁRIO:

6285589212 27/02/2013 13:42:44 27/02/2013 13:45:32

        0 00:02:48 39201606 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta SAMIRA se esta passou a cotação de todos os itens de ARAGUAPAZ para o DÓ, SAMIRA responde que 
sim, somente de dois itens que não foi informado os valores, saco de 30 lt para lixo infectante e chuveirinho de água morna. 
VANDERLEI pergunta-a se o chuveirinho não pode ser a ducha higiênica, SAMIRA diz não saber. VANDERLEI procura por DÓ, 
SAMIRA diz que o mesmo está com LUCAS conferindo e carregando uma ambulância.V ANDERLEI manda SAMIRA verif icar com 
DÓ se poderá ser essa ducha, se puder, é para o mesmo ligar no atacadão e orçar o valor da mesma e informar ao cliente, pois 
já passou da hora de informá-lo.  

COMENTÁRIO:

6285589212 27/02/2013 15:34:38 27/02/2013 15:36:08

        0 00:01:30 6239201606 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pede a SAMIRA o telefone da EQUIPLEX, SAMIRA informa o número: 4012-1103. SAMIRA pergunta-o se a cotação 
de Indiara é somente uma, VANDERLEI diz que é cotação e se ele não tiver menor preço já pode pedir. SAMIRA informa-o que 
este teria lhe dito que era para amanhã de manhã, mais falta um produto que ela encontrou somente na SERVMED que entregará 
somente amanhã.VANDERLEI diz que pode ser. 

COMENTÁRIO:

6285589212 28/02/2013 08:14:48 28/02/2013 08:16:36

        0 00:01:48 6283111777 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: WALTER diz ter falado com FERNANDA, e esta diz que estava muito ocupada com uma licitação, WALTER pede para VANDERLEI 
ver esse negócio, pois fecha meio-dia, VANDERLEI combina com VANDERLEI pergunta qual que é o cliente, para este passar 
para o DOMINGOS se ela não puder fazer, WALTER diz que é o INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO(IGH). VALTER cita o 
item 19 é o (vinte e dois gauge monolong; 22 ga monolong, único long). WALTER diz para o mesmo colocar o preço de R$ 89,00 
que ele leva. VANDERLEI diz irá fazer isso, quando der certo ele retornará a ligação, e pergunta se lá está separado e quanto 
está faltando. WALTER diz que está pedindo trinta, mais é para ele colocar uma observação que ele tem vinte e nove em estoque 
à pronta entrega. VANDERLEI confirma vinte e nove e diz estar combinado. WALTER diz marca ARRO. VANDERLEI fala que está 
combinado. VANDERLEI e WALTER combinam falar amanhã de manhã.

COMENTÁRIO:

6285589212 28/02/2013 12:36:50 28/02/2013 12:38:39

        0 00:01:49 32574650 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: VANDERLEI da RM pergunta DIEGO se este recebeu o contrato de empréstimo. DIEGO diz que não e pergunta para quem foi 
entregue ao MARCOS no período MATUTINO.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6285589212 20/03/2013 09:54:57 20/03/2013 09:55:44

        0 00:00:47 6285728850 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: VANDERLEI pergunta por BAIANO. MARIA informa que este não está e que para falar com ele é só à tarde. VANDERLEI pede a 
MARIA para avisar BAIANO que ele ligou. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6285589212 21/03/2013 08:03:36 21/03/2013 08:04:44

        0 00:01:08 6232998808 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: VANDERLEI liga em escritório de Contabilidade e conversa com CRISTIANE, esta informa que a CREUNICE vai assinar hoje pela 
manhã. VANDERLEI diz que tem urgência e solicita o contato de CREUNICE. CRISTIANE informa: 9989-3030.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6232997680 21/03/2013 19:35:49 21/03/2013 19:36:01

        0 00:00:12

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: VANDERLEI pergunta a MNI (provavelmente FERNANDA) se ela tem notícias do LUCAS. MNI diz que foi só até o 40º item. A 
ligação é interrompida.

TRANSCRIÇÃO:
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COMENTÁRIO:

6232997680 21/03/2013 19:36:03 21/03/2013 19:36:34

        0 00:00:31

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: Continuação assunto da ligação anterior:
VANDERLEI mostra-se surpreso com a notícia de 40 itens. MNI diz que eles não entram nem para lance. VANDERLEI diz que a 
briga lá está feia. MNI diz que ELE (LUCAS) falou que a ESTOQUE está levando tudo. VANDERLEI diz que é esquema da 
ESTOQUE, que deve ter jogado o preço baixo.  VANDERLEI pergunta se ela sabe quantas empresas tem lá. MNI diz que acha que 
são 22 empresas. 

COMENTÁRIO:

6285589212 23/03/2013 09:48:14 23/03/2013 09:50:22

        0 00:02:08 6285717665 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI conversa com DOMINGOS e este diz que já está na IDEAL trabalhando, que só vai colar lá, vai imprimir, que já 
colocou os preços na proposta. VANDERLEI fala que então é só imprimir, carimbar e assinar. VANDERLEI pergunta  se 
DOMINGOS conferiu a documentação de acordo com o edital. DOMINGOS fala que ainda vai conferir. VANDERLEI pede 
DOMINGOS para deixar a chave com GILMAR. VANDERLEI fala que é para DOMINGOS manter contato com ele, pois eles tem que 
vender lá. 

COMENTÁRIO:

6285589212 23/03/2013 15:53:09 23/03/2013 15:55:01

        0 00:01:52 6285211962 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

VANDERLEI liga para DÉBORA para saber sobre um galpão para alugar, na cidade Jardim, de aproximadamente 400 metros e 
com aluguel no valor de uns dois e quinhentos. DÉBORA diz que vai verif icar um na Av. Rio Verde.  VANDERLEI diz que não se 
interesse por este local, pois fica longe e comenta que quer próximo à Cidade Jardim, pois ele mora no Nova Esperança, então 
quer de lá para Campinas. DÉBORA diz que o avisa.

COMENTÁRIO:

6285589212 25/03/2013 08:05:24 25/03/2013 08:07:28

        0 00:02:04 6285717665 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta se DOMINGOS já está na cidade. DOMINGOS diz que está indo agora, que lá é 10 horas. DOMINGOS diz 
que tem de ir em Abadia pegar o edital, que lá é dia 28. VANDERLEI diz que vai ver com o LUCAS para ver se este pode ir lá. 
DOMINGOS fala que tem que fazer o CRC lá. VANDERLEI pergunta se DOMINGOS conseguiu falar com o LUIZ AUGUSTO. 
DOMINGOS diz que não, que ele ia chegar no sábado. DOMINGOS diz que passou o orçamento para ele e disse que era o preço 
mínimo. DOMINGOS fala que deu certo a proposta. DOMINGOS diz que de lá ele liga. VANDERLEI fala para fazer o possível para 
vender o máximo lá. 

COMENTÁRIO:

6285589212 25/03/2013 14:37:24 25/03/2013 14:38:06

        0 00:00:42 6284059609 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: SAMIRA, usando o telefone alvo, liga para FERNANDO e diz que encaminhou uma cotação para ele na sexta-feira. FERNANDO 
diz que não recebeu. SAMIRA diz que vai reenviar.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6285589212 26/03/2013 08:45:28 26/03/2013 08:46:51

        0 00:01:23 6239201606 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

VANDERLEI liga na IDEAL e pergunta a DOMINGOS se este conseguiu fazer o contato em ABADIA para buscar o edital. 
DOMINGOS diz que cancelou o edital. VANDERLEI pergunta se eles não vão mais a SILVÂNIA. DOMINGOS diz que está 
pensando em ir, se na segunda-feira, estiver tranquilo. VANDERLEI diz que, pelo que DOMINGOS explicou, não compensa ir. 
DOMINGOS diz que está pensando na possibilidade de muitos não irem participar. 

COMENTÁRIO:

6285589212 26/03/2013 09:39:54 26/03/2013 09:41:20

        0 00:01:26 6235973410 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: Vanderley liga para a IDEAL e pede a Alexandre para falar com Mariane. Vanderley solicita o telefone de "Laydson". Mariane 
informa 9648-8055. Informa também o da Prefeitura: 3467-1263.
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COMENTÁRIO:

6285589212 26/03/2013 14:20:49 26/03/2013 14:22:17

        0 00:01:28 6230933410 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta a FERNANDA se o ÉRICO chegou lá. FERNANDA diz que não, que a RÔNIA mandou mensagem falando que 
ele iria atrasar. FERNANDA diz que já terminou a proposta da TERESINHA, que só está esperando  VANDERLEI para ver quantos 
por centos é para jogar. VANDERLEI diz que FERNANDA pode jogar 20 no medicamento e 25 no material. VANDERLEI fala para 
FERNANDA mandar uma baixa normal com 30 e 35, que dependendo da conversa que o LUCAS tiver com a Dona JESUS, aí 
coloca a outra normal. 

COMENTÁRIO:

6285589212 27/03/2013 14:11:35 27/03/2013 14:12:32

        0 00:00:57 6281110557 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

JULIANO liga para VANDERLEI e informa que está com uma ÁGILA. VANDERLEI diz que sabia, que recebeu o email dele. 
JULIANO diz que recebeu um email pedindo uma cotação de amoxilina e quer saber se é compra imediata ou se é cotação. 
VANDERLEI informa que é compra imediata. JULIANO diz que vai responder o email. 

COMENTÁRIO:

6285589212 27/03/2013 18:03:33 27/03/2013 18:04:19

        0 00:00:46 6233111018 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CIDA pergunta a VANDERLEI se o pedido que passou é de 200 mil comprimidos de "glidentranida?". VANDERLEI diz que sim. 

COMENTÁRIO:

6285589212 27/03/2013 18:44:19 27/03/2013 18:50:13

        0 00:05:54 6285450010 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta o que HNI resolveu daquele negócio. HNI fala que tem umas coisas lá que não dá, que fez uma listinha, que 
não sabe se VANDERLEI vai interessar, que é de outra relação. VANDERLEI fala para HNI enviar por via fax. HNI pede para 
VANDERLEI anotar. Que é "oplexan?" de 40, 8 caixas, que o vencimento é para 2015, "enoxparina?" de 60, 4 caixas com 10 
unidades, com vencimento para 2014, "tira para o hgt?", 8 caixas, com vencimento para mês 10, "iva", 8 frascos, vencimento 
para 2014, "tiga?", 1 caixa, vencimento para 2014, "subaquitan?", 4 grama e meia, 4 caixas, com vencimento para 2014,  "ivox?", 
5 frascos, vencimento para 2014, "monolumen?", que são 6, "duplo lumem?", 5 unidades, com vencimento para 2017, 
"meropenen?", 2 caixas, com vencimento para 2014. VANDERLEI pergunta o valor. Este fala que estava pensando em uns 3.2. 
VANDERLEI fala para HNI ligar amanhã depois das 10 horas, que vai ver como está seu estoque.

COMENTÁRIO:

6285589212 28/03/2013 09:37:47 28/03/2013 09:38:27

        0 00:00:40 6285450010 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: Vanderly falando com Sílvio... ligação falhando... Vanderley pede que a ligação seja feita para o f ixo: 3093-3410...

COMENTÁRIO:

6285589212 28/03/2013 09:41:47 28/03/2013 09:44:31

        0 00:02:44 6285450010 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: Sílvio e Vanderley conversam sobre compra e valores de mercadorias... Acertam no valor de R$ 2.500,00 o valor de um pacote... 

COMENTÁRIO:

6285589212 28/03/2013 16:09:13 28/03/2013 16:11:15

        0 00:02:02 6238580010 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

VANDERLEI avisa HNI (SILVIO) que não teve como sacar e pede para esperar até terça-feira. HNI pergunta se tem problema 
levar de moto. VANDERLEI diz que não, pois o volume é pequeno. HNI diz que não pode é ter blitz. VANDERLEI fala para HNI ir 
devagar. HNI diz que não vai entrar. VANDERLEI fala para HNI chamá-lo quando chegar. 

COMENTÁRIO:

6285589212 28/03/2013 17:10:36 28/03/2013 17:12:41

        0 00:02:05 6284714484 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

HNI fala para VANDERLEI que f icou três semanas no Pará participando de licitação. VANDERLEI diz que HNI fechou o Parazão. 
HNI diz que eles f icaram só em um lugar, porque a licitação foi adiada. VANDERLEI pergunta se compensou. HNI diz que fez uns 
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seis mil, que fechou sozinho lá três milhões. VANDERLEI fala para HNI que está só ele na empresa, que aquela questão que 
estava emperrando lá foi resolvida. VANDERLEI fala para HNI ir lá para eles conversarem. HNI fala para marcarem para segunda-
feira. 

COMENTÁRIO:

6285589212 28/03/2013 17:13:09 28/03/2013 17:15:20

        0 00:02:11 6284313262 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RESUMO DO DIÁLOGO:

VANDERLEI liga para HNI e este diz que f icou 20 dias no Pará. VANDERLEI fala que tem uma notícia boa: diz que está sozinho na 
empresa, que aquele negócio que os emperrava saiu. HNI fala que isso é uma coisa boa. HNI diz para sentarem, na segunda-
feira, e conversarem, porque foi publicado o edital lá na cidade de novo. VANDERLEI pergunta se já saiu o edital. HNI confirma e 
reitera a conversa deles para segunda-feira. 

COMENTÁRIO:

6285589212 01/04/2013 11:39:08 01/04/2013 11:51:22

        0 00:12:14 6293478912 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DIEGO, do Banco do Brasil, fala para  VANDERLEI que o telefone da agência estava com problema, mas que recebeu o e-mail de 
VANDERLEI.  DIEGO fala que está com duas simulações, que o crédito consegue para eles, que a taxa padrão é 1,96, que tem o 
contrato mãe e o contrato f ilha, que o mãe abre a linha de crédito e o f ilha libera o crédito. Que na assinatura do contrato mãe faz 
um pedido de f lexibilização, que vai pleitear uma taxa de 1.40. Que será em 60 meses. VANDERLEI diz que pode ser em 24 
meses. DIEGO diz que em 24 meses a taxa padrão f icaria 1.74, que se tudo der certo, consegue 1.3. VANDERLEI diz que está 
melhorando e pergunta o que ele vai pagar. DIEGO diz que VANDERLEI vai pagar o FGO, IOS/IOF? e taxa de abertura de crédito, 
que esse é o crédito "BB giro empresa f lex liberação estruturada". VANDERLEI fala que o melhor dia da parcela é daqui a 30 
dias. VANDERLEI diz que pode colocar o vencimento para o dia 15. DIEGO diz que está fazendo a simulação em 24 meses. 
DIEGO fala que a parcela inicial vai f icar em torno de R$ 5.500,00, que a parcela é decrescente. VANDERLEI diz que este 
f inanciamento está mais caro do que aquele que DIEGO liberou para RM, que este tinha ficado 24 de R$ 4.200,00. DIEGO diz que 
as taxas ficarão em torno no valor de R$ 6.300,00. VANDERLEI fala que não vai fazer a capitalização. VANDERLEI f ica 
calculando quanto vai pagar de juros. VANDERLEI pergunta se não tem a linha de crédito que liberou para a RM, que queria esta 
para a Ideal. DIEGO fala que aquela deu 1.6. VANDERLEI diz para DIEGO ver se consegue a taxa da parcela de R$ 5.500,00. 
DIEGO diz que tem de fazer a capitalização para ver se consegue a taxa. VANDERLEI diz que só pode pagar até R$  3.000,00 
para a capitalização. DIEGO fala que VANDERLEI tem de pegar o contrato mãe para assinar. VANDERLEI diz que no horário de 
almoço passa lá para pegar o contrato.

COMENTÁRIO:

6285589212 01/04/2013 15:55:49 01/04/2013 15:57:40

        0 00:01:51 6284213262 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI marca de encontrar com HNI. Este f ica de ligar para VANDERLEI. HNI fala que está com o edital na mão. VANDERLEI 
diz que tem nego forte na área. HNI diz que VANDERLEI tem o concorrente que fica com ele lá, que ele deve ir com a 
documentação da outra. HNI f ica de ligar por volta de cinco e meia.

COMENTÁRIO:

6285589212 01/04/2013 17:47:10 01/04/2013 17:49:22

        0 00:02:12 6284714484 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI fala para VANDERLEI que está enrolado com um negócio de Caldas Novas, que não vai dar para encontrar com VANDERLEI. 
Este diz que não vai lá, que está notando que lá não vai sobrar nada para eles. HNI comenta que lá eles estão pedindo carta de 
credenciamento do fabricante, que o trem está amarrado, que conseguiu a carta. HNI diz que essa semana vai lá em Itapaci para 
ver se eles recebem. VANDERLEI diz que o trem lá está parado. HNI diz que vai ver se vai lá quarta-feira, que eles vão se 
falando. VANDERLEI pergunta se é para faturar o soro que HNI cotou com DOMINGOS. HNI diz que não, que tem um chegado que 
está comprando dele, que ele é genro de um primo, que ele é veterinário, que ele vende nas clínicas, que vai ver se passa para 
VANDERLEI. 

COMENTÁRIO:

6285589212 10/04/2013 08:55:34 10/04/2013 08:58:07

        0 00:02:33 6185667341 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta a ISRAEL se ontem deu tudo certo. ISRAEL diz que sim, que aquele "bicho" é esperto, que os dois foram, 
que aquilo lá não é parceria não, que eles comentaram que os caras quiseram comprar eles, que eles (contaram/compraram?) 
tudo. ISRAEL pergunta se a diferença do depósito VANDERLEI vai fazer hoje. VANDERLEI diz que sim, que é para ISRAEL 
mandar uma mensagem com os dados, que a diferença f icou R$ 600,00. ISRAEL pede para VANDERLEI mandar mais R$ 100,00, 
que com eles ele não perde. VANDERLEI diz que não pode, que talvez vai ter que repor as ataduras, que se der para abater as 
ataduras, depois passa a diferença para ISRAEL. Este diz que vai mandar os dados. VANDERLEI diz que tem que ter o CPF.

23/09/2013 11:52:18 440



VANDERLEI JOSÉ BARBOSA

COMENTÁRIO:

6285589212 10/04/2013 09:13:55 10/04/2013 09:15:51

        0 00:01:56 6239201606 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI conversa com FERNANDA para resolverem a questão de (?) da seguinte maneira: que é para ela ligar para fazer 
uma nova cotação de preços, só que com o valor da nota mais baixo, que é para mandar a nota real para o e-mail da pessoa que 
vai receber lá, argumentando que mandou a nota errada pela transportadora, que para a transportadora eles vão mandar uma 
nota mais baixa, que se deu 18 mil é para mandar uma nota de dois mil, dois mil e quatrocentos reais. FERNANDA pede para 
VANDERLEI explicar quando ele chegar, pois para lá tem que pagar diferença de imposto. VANDERLEI fala que não tem problema 
a diferença de imposto, que é para tirar a nota normal, que eles vão pagar duas então, uma que vai pela transportadora e outra 
que vai para o e-mail dela, que pode ser duas, que não tem problema. FERNANDA fala para VANDERLEI deixar para explicar 
quando ele chegar. VANDERLEI diz que é só para fazer uma cotação na transportadora de mercadoria no valor de R$ 2.000,00, 
para ver o valor do frete. FERNANDA fala que são 3 notas para lá. VANDERLEI diz que pode colocar só uma nota (a de R$ 
2.200,00).

COMENTÁRIO:

6285589212 10/04/2013 10:03:57 10/04/2013 10:04:33

        0 00:00:36 6185667341 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta a VANDERLEI se a mensagem chegou. VANDERDLEI fala que sim, que ainda não conferiu, mas que vai passar para 
o f inanceiro, que assim que estiver ok ele avisa. 

COMENTÁRIO:

6285589212 10/04/2013 10:12:02 10/04/2013 10:13:05

        0 00:01:03 6185667341 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta a HNI quem é a pessoa da conta. HNI diz que é GISELE DIAS TAVARES.

COMENTÁRIO:

6285589212 10/04/2013 11:18:28 10/04/2013 11:20:29

        0 00:02:01 6285717665 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DOMINGOS pede a VANDERLEI para olhar alguns preços de medicamentos. VANDERLEI pergunta em qual item está lá. 
DOMINGOS diz que 140. VANDERLEI pergunta quanto eles já ganharam até agora. DOMINGOS diz que cento e pouco. 
VANDERLEI fala que está no jeito e pergunta qual "bupivacaína " DOMINGOS quer saber. DOMINGOS diz que é sem adrenalina. 
VANDERLEI pergunta se o preço deles está bom. DOMINGOS fala que está baixo, que é 177. VANDERLEI diz que é isso mesmo, 
que podem firmar o pé, que tem no estoque, que tem 800 frascos. 

COMENTÁRIO:

6285589212 10/04/2013 13:38:55 10/04/2013 13:40:47

        0 00:01:52 6284313262 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta se VANDERLEI já chegou. Este diz que sim, que já está em Goiânia e que amanhã cedo vai de novo. HNI pergunta 
se VANDERLEI já participou de alguma licitação que seja registro de preço. VANDERLEI diz que sim, que foi de medicamentos e 
ganharam. HNI pergunta se VANDERLEI tem algum conhecido lá onde ele ganhou o registro de preço, dentro da licitação. 
VANDERLEI diz que não tem conhecido lá, que foram participar por preço, que não tinha nenhuma participação lá. HN fala que 
precisa do registro para fazer o pessoal aderir a ela para comprar uma emergência de R$ 60.000,00. VANDERLEI pergunta se o 
edital serve. HNI fala que tem que ver no órgão da prefeitura, que VANDERLEI poderia mandar por e-mail uma planilha dos itens 
que VANDERLEI ganhou, que assim entrega para eles para ver se serve. HNI pergunta se é de Goiás. VANDERLEI diz que é Mato 
Grosso. HNI pede para VANDERLEI ligar para o pessoal e ver se consegue aderir à ata. VANDERLEI diz que vai fazer isso e fica 
de retornar.

COMENTÁRIO:

6285589212 10/04/2013 14:08:01 10/04/2013 14:09:38

        0 00:01:37 6232574650 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: JOÃO BATISTA, funcionário do Banco do Brasil, agência 24 de outubro, convida VANDERLEI para feirão de veículos que 
acontecerá no AABB e lhe oferece consórcio. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6285589212 10/04/2013 17:16:37 10/04/2013 17:19:16

        0 00:02:39 6285717665 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DOMINGOS diz a VANDERLEI que ganhou 132. HNI perguntou sobre o desconto. DOMINGOS diz que não deu muito desconto 
não, que só em dois itens que ele deu "um descontim". VANDERLEI diz que foi ótimo, "por ser Itaberaí e tanto de empresa que 
foi". DOMINGOS pergunta se tem notícia de "Inacio (lândia)". VANDERLEI diz que o negócio lá é feito, é 90% da MS.

23/09/2013 11:52:18 441



VANDERLEI JOSÉ BARBOSA

COMENTÁRIO:

6285589212 10/04/2013 18:59:18 10/04/2013 19:03:39

        0 00:04:21 6284313262 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI fala a VANDERLEI que ele não passou os trem para ele. VANDERLEI diz que havia pedido para FERNANDA passar, que não 
teve tempo de confirmar com ela se tinha passado, que vai ligar para o LUCAS agora, que este deve ter no computador, que vai 
pedir para ele passar para HNI. Este pergunta pelo preço. VANDERLEI diz que é o mínimo, quase o preço de custo, mais 20. HNI 
fala que não compensa, que queria um preço bom. VANDERLEI diz que não tem jeito, que lá foi fechado no esquema, que é para 
tirar uma notinha a parte depois, que lá não é tabela cheia. HNI fala que queria fazer a venda lá para VANDERLEI, que é um 
negócio bom, que é do povo que havia comentado que iria ter pregão. VANDERLEI sugere de passar a planilha para HNI e este 
mexer no preço. HNI diz que não dá, pois tem que aderir. HNI fala que eles querem fazer uma compra de emergência de R$ 
60.000,00. VANDERLEI diz que vai pedir alguém para mandar a proposta, que aí HNI vê o que pode fazer. HNI diz que a proposta 
é baixa, que quando VANDERELEI for participar lá, não tem como subir o preço. HNI comente que já teve uma conversa lá hoje, 
que está tudo certo lá. VANDERLEI comenta que amanhã vai fazer entrega em cidade do interior, mas que sexta estará de volta. 
HNI fala para deixar para semana que vem. VANDERLEI diz que pode ser, que aí eles vão lá. HNI diz que já conversou lá, que 
está tudo certo, que foi ele que fez a planilha, que está encaminhada, que dá uns 250 quilômetros. VANDERLEI fala para marcar 
para terça-feira. HNI pergunta se VANDERLEI viu o valor em seu e-mail. VANDERLEI diz que não, que não teve tempo.

COMENTÁRIO:

6285589212 11/04/2013 10:01:10 11/04/2013 10:02:12

        0 00:01:02 6185667341 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (ISRAEL?) pergunta a VANDERLEI se os trem lá deu certo. VANDERLEI diz que sim, que passou ontem, que fez a 
transferência, que pode olhar que está lá, que qualquer coisa é para ligar na Ideal, que está no Mato Grosso. 

COMENTÁRIO:

6285589212 12/04/2013 11:05:55 12/04/2013 11:08:38

        0 00:02:43 6285717665 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI conversa com DOMINGOS e diz que está em Rondonópolis, que só vai chegar de tardezinha. DOMINGOS pergunta 
se deu tudo certo lá. VANDERLEI diz que sim, que entregou tudo e recebeu. VANDERLEI pede DOMINGOS para auxiliar o ÉRIC 
para receber dos clientes. DOMINGOS fala que pegou de Inaciolândia, que está devendo pouco e de Itapaci não sabe o que 
ocorreu. VANDERLEI diz que mandaram outro pedido. DOMINGOS fala que é aquele primeiro, que nem mexeu nele. VANDERLEI 
diz que tem que ligar lá para saber do pagamento, que o LUIZ AUGUSTO não está resolvendo nada para eles, que pode ser que 
esteja muito ocupado, que questão dos recebimentos ele não está dando conta de resolver. DOMINGOS diz que não adianta ficar 
mandando trem para lá. VANDERLEI diz que enquanto eles não pagarem, não tem como mandar e pede DOMINGOS ligar 
cobrando. DOMINGOS fala que vai ligar, que também vai ver os trem de Aragarças que está atrasado. VANDERLEI diz que 
Aragarças só pagou 16. DOMINGOS diz que estão sem previsão lá. VANDERLEI pergunta se aquela mercadoria que mandou lá 
chegou. DOMINGOS diz que sim. VANDERLEI diz para DOMINGOS ir ligando pelo menos 2 vezes na semana para ver questão 
dos pagamentos. 

COMENTÁRIO:

6285589212 12/04/2013 16:49:50 12/04/2013 16:51:44

        0 00:01:54 6282695557 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ELSON pergunta se VANDERLEI está precisando de material. VANDERLEI diz que está tendo por enquanto. ELSON fala que 
passou um e-mail, que as máscaras estão com preço bom. VANDERLEI diz que por enquanto esta tendo, que daqui a umas duas 
semanas vai precisar. ELSON diz que o preço está bom. VANDERLEI pergunta se tem touca e sapatilha. ELSON diz que sim. 

COMENTÁRIO:

6285589212 13/04/2013 09:58:30 13/04/2013 10:04:15

        0 00:05:45 6285717665 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pede para falar com o DOMINGOS e indaga se este terminou a pintura. VANDERLEI tira informações sobre a licitação 
de EDÉIA, ou seja, se DÓ irá junto com a JMÉDICA. DÓ responde que não, irá pelo preço e que a proposta está pronta. DÓ 
salienta, respondendo o VANDERLEI, que a POLIANA fez os preços dos medicamentos e ele próprio o do material. DÓ assevera 
que o valor de ÉDEIA é R$ 100.000,00 - DÓ disse que ÉDEIA pede de duas vezes, compra e paga direitinho. DÓ esclarece que 
tem INACIOLÂNDIA dia 19 e que tem que buscar o EDITAL. DÓ solicita que VANDERLEI peça ao LUCAS para buscar o EDITAL DE 
INACIOLÂNDIA. VANDERLEI fala em irem sozinhos e se outros forem (JMÉDICA) é para fazerem propostas alinhadas. 
Conversam sobre a guarda de um fogão... DÓ pergunta se VANDERLEI assinou uma declaração para ele, bem como se deu tudo 
certinho lá. VANDERLEI responder que sim, melhor do que encomenda, aceitaram outras marcas mais baratas. VANDERLEI 
conversou com a SECRETARIA e as coisas que precisarem agora fica mais fácil. 

COMENTÁRIO:

6285589212 14/04/2013 19:36:28 14/04/2013 19:38:44

        0 00:02:16 35818471 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: VANDERLEI conversa com JONATAN sobre pegar o notebook deste para fazer transferência bancária utilizando os programas 
da Caixa que já estão instalados.

TRANSCRIÇÃO:

23/09/2013 11:52:18 442



VANDERLEI JOSÉ BARBOSA

COMENTÁRIO:

6285589212 15/04/2013 10:39:51 15/04/2013 10:41:48

        0 00:01:57 6285717665 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI fala a VANDERLEI que lá só credenciou, que vai retornar na quinta-feira, que só credenciou e deixou as propostas, que na 
quinta-feira vai abrir, que vai para etapa de lance. VANDERLEI pergunta por que não continuou hoje. HNI diz que foi porque faltou 
umas estimativas e porque estava sem programa. VANDERLEI pergunta quantas empresas foram credenciadas. HNI fala que 8. 
VANDERLEI pergunta se HNI já está indo embora. HNI diz que não, que acha que vai ter que ir em Inaciolândia. VANDERLEI 
comenta que até agora o LUCAS não apareceu. HNI diz que tem um pedaço da estrado muito ruim, mas é melhor do que voltar lá. 
HNI fala que estava tentando ligar para MILTON para ver como ia funcionar lá. VANDERLEI diz para HNI ligar depois, que eles tem 
que arrumar outra pessoa para credenciar a Prohospital para ele ir, que quando HNI chegar lá e se ele não tiver conseguido falar 
com MILTON é para ligar para ele.

COMENTÁRIO:

6285589212 15/04/2013 17:50:55 15/04/2013 17:51:37

        0 00:00:42 6185922057 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: Número não atende e não possui caixa postal.

TRANSCRIÇÃO: Ao fundo, VANDERLEI indaga a uma pessoa se PORANGATU mandou a proposta, se confirmou, pois ele teria conversado com a 
POLLYANA sexta-feira, que tava pronta e que teria enviado. VANDERLEI pede que uma pessoa confirme se já chegou lá. 

COMENTÁRIO:

6285589212 15/04/2013 19:53:11 15/04/2013 19:56:22

        0 00:03:11 6285162679 EETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: GABRIEL diz que VANDERLEI que chegou em sua residência, diz ter um problema feio, o irmão do mesmo está em sua residência 
informando-o que seu genitor foi vítima de AVC, fato este que o levará a viajar até o estado do Maranhão para acompanhar a 
progressão do mal. SANTIAGO solicita VANDERLEI que deposite duzentos em sua conta corrente. AG. 2254 OP. 013 C/C 647632-
5 - CEF. VANDERLEI diz que irá mandar realizar o depósito.

COMENTÁRIO:

6285589212 16/04/2013 09:34:14 16/04/2013 09:34:38

        0 00:00:24 6232574650 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: ELAINE DO BANCO DO BRASIL confirma um cheque da IDEAL HOSPITALAR de R$ 20.000,00 com o VANDERLEI, que autoriza o 
pagamento.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6285589212 16/04/2013 14:13:20 16/04/2013 14:15:07

        0 00:01:47 5132459200 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: DESIRRÉ conversa com VANDERLEI sobre venda de material odontológico.  VANDERLEI repassa e-mail 
(idealcomercial1@hotmail.com) para receber valores dos produtos.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6285589212 16/04/2013 17:32:20 16/04/2013 17:37:49

        0 00:05:29 6285864501 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI conversa com MNI (esposa?!) sobre pagamento de obrigações, saldo devedor em conta corrente, vendas, 
recebimento de recursos. VANDERLEI salienta que tem que fazer capitação de dinheiro, fazer cobrança, receber cheque do 
MILTON. MNI esclarece que o cheque do MILTON ficou para amanhã. VANDERLEI ligará para JONATHAS e MARIANA assim que 
chegar em casa. MNI levará as coisas para VANDERLEI ver.

COMENTÁRIO:

6285589212 17/04/2013 12:20:54 17/04/2013 12:24:14

        0 00:03:20 6285864501 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI conversa com a LUÍSA e está fala que está passando mal, que está tomando remédio. LUÍSA esclarece que não 
arranjou dinheiro para pagar obrigações (boletos), que falou com a MARIANA e o JONATHAS. MILTON repassou  quatro 
cheques no valor total de R$ 25.893,00, para depositar amanhã, após tirar notas e planilhas. LUÍSA pergunta o deve ser feito 
para pagar os boletos. VANDERLEI verif icará o que pode ser feito, contudo sem falar para a MARIANA. 

COMENTÁRIO:

6285589212 17/04/2013 15:12:45 17/04/2013 15:13:40

        0 00:00:55 6285864501 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI pergunta se o DANILO chegou por lá e indaga se VANDERLEI deu entrada no processo dela... VANDERLEI responde que sim 
e que f icará pronto dentro de quinze a vinte dias úteis...
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COMENTÁRIO:

6285589212 17/04/2013 15:22:21 17/04/2013 15:23:36

        0 00:01:15 6481241239 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RICARDO conversa com o VANDERLEI. RICARDO avisa que o menino de CALDAS NOVAS fechará um negócio com VANDERLEI 
e que este deverá deixar aquela margem de 10 para ele (menino). O menino sequer irá olhar com outro, salienta RICARDO para 
VANDERLEI. 

COMENTÁRIO:

6285589212 17/04/2013 16:15:19 17/04/2013 16:16:37

        0 00:01:18 6232574650 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DIEGO (do Banco do Brasil) diz a VANDERLEI que falou com a RÔNIA hoje sobre uma parcela daquele empréstimo que venceu e 
não teve saldo para debitar, que ela disse que iria demorar ter capital para fazer o pagamento dessa parcela. VANDERLEI diz 
que a previsão é para essa semana, que já estão com cheque em mãos.

COMENTÁRIO:

6285589212 18/04/2013 10:30:45 18/04/2013 10:35:05

        0 00:04:20 6285717665 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DOMINGOS pede para VANDERLEI olhar o preço das tiras de glicemia. VANDERLEI pergunta se o preço dá para passar em 
relação aos outros concorrentes. DOMINGOS diz que dá e pergunta a VANDERLEI o preço que está no sistema. VANDERLEI fala 
que o preço mínimo é R$36,80. DOMINGOS diz que alguém reclamou  (do HUGO) dizendo que os aparelhos de glicemia que 
mandaram foram poucos. VANDERLEI diz que o que eles estão pedindo está fora da lógica, que ele está pedindo 30, que pode 
mandar 20% dos aparelhos para eles. DOMINGOS diz que não combinou quantidade de aparelhos, que mandou 6 aparelhos. 
VANDERLEI diz que pode mandar mais 14 aparelhos. 

COMENTÁRIO:

6285589212 18/04/2013 10:47:45 18/04/2013 10:49:22

        0 00:01:37 6284313262 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta a HNI se vai dar certo de ir lá hoje. HNI fala que provavelmente sim. VANDERLEI fala para ele avisar e 
pergunta se dá uns 300 quilômetros até lá. HNI diz que mais ou menos, que dá uns 260. VANDERLEI diz que tem que sair mais 
cedo. HNI acha melhor ir amanhã cedo. VANDERLEI concorda, mas que tem que deixar avisado com alguma pessoa lá.

COMENTÁRIO:

6285589212 18/04/2013 11:04:31 18/04/2013 11:05:23

        0 00:00:52 6284313262 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI fala a VANDERLEI que tem que levar a documentação para fazer o CRC. VANDERLEI diz que vai providenciar todos os 
documentos. HNI diz que vai passar lá e que tem a pretensão de ir hoje.

COMENTÁRIO:

6285589212 18/04/2013 15:01:05 18/04/2013 15:02:08

        0 00:01:03 85850433 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta se JAIR tem "furasemida?". JAIR responde que não, que só tem "bromoprida?". VANDERLEI pergunta o 
preço para 150 caixas. JAIR diz que faz a R$ 20,00 a caixa com 50.

COMENTÁRIO:

6285589212 18/04/2013 15:28:17 18/04/2013 15:29:21

        0 00:01:04 6285864501 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI fala a VANDERLEI que pode depositar os cheques, que já emitiu as notas, que ainda não tirou as certidões. VANDERLEI diz 
que colégio estadual tem que ter as certidões junto com a nota, que é para ver com MARIANE. 

COMENTÁRIO:

6285589212 18/04/2013 15:36:49 18/04/2013 15:39:17

        0 00:02:28 6285717665 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta a DOMINGOS como está lá. Este diz que começou agorinha. VANDERLEI pergunta se termina hoje. 
DOMINGOS fala que tem que ver como eles fazem para terminar hoje. VANDERLEI indaga até quantos itens já foram. DOMINGOS 
assevera que foi até cento  e pouco, que agora está no item 105, que a Ideal ganhou uns três itens. VANDERLEI pergunta o que 
ele fez de errado e se tem esquema lá. DOMINGOS fala que não, que o preço deles é que está ruim, que o preço do pessoal está 
baixo. 
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COMENTÁRIO:

6285589212 18/04/2013 17:45:29 18/04/2013 17:46:50

        0 00:01:21 6284313262 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI fala para VANDERLEI abrir o e-mail que enviou aquele negócio. VANDERLEI diz que recebeu. HNI fala que tem até os anexos 
dos pedidos, do jeitinho que havia mandado.  VANDERLEI pergunta se esse não é o de Minaçu. HNI fala que não. VANDERLEI 
indaga se HNI quer ver o negócio de Mineiros. HNI diz que sim. VANDERLEI fala que esse ele tem, que esse que ele enviou é o de 
Minaçu. HNI diz que depois liga.

COMENTÁRIO:

6285589212 18/04/2013 17:47:13 18/04/2013 17:48:47

        0 00:01:34 6284313262 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI fala a HNI que o que ele mandou é o de Minaçu. HNI diz que vai procurar o outro. VANDERLEI diz que esse eles já 
acertaram. HNI pede para VANDERLEI passar lá hoje às 6 horas. VANDERLEI fala para eles verem isso amanhã, pois está 
enrolado. HNI diz que é para depois das 6 horas. VANDERELEI concorda e ficam de encontrar.

COMENTÁRIO:

6285589212 18/04/2013 20:24:40 18/04/2013 20:27:06

        0 00:02:26 6232775086 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEY pergunta para DOMINGOS como é que foi lá. DOMINGOS diz que foi fraco, só cinco mil. VANDERLEY pergunta o 
que foi se era preço. DOMINGOS responde que era preço. VANDERLEY diz que precisa ver aonde errou para corrigir nas 
próximas.

COMENTÁRIO:

6285589212 19/04/2013 07:59:54 19/04/2013 08:00:46

        0 00:00:52 6284313262 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI que chegou na salinha do Departamento de Compras, avisa a um HNI que a mulher ainda não chegou. HNI pede a 
VANDERLEI que aguente no local, pois está ligando agora para a mulher...

COMENTÁRIO:

6285589212 19/04/2013 08:05:34 19/04/2013 08:06:21

        0 00:00:47 6284313262 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI avisa ao VANDERLEI que ele deve procurar a ROSANA nas LICITAÇÕES, pois é ela que vai fazer e a SILVANA já vai estar lá 
com ela...

COMENTÁRIO:

6285589212 19/04/2013 08:22:28 19/04/2013 08:23:50

        0 00:01:22 6285717665 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI, que está em GOIÁS VELHO fazendo CRC - pregão, que acontecerá na próxima terça-feira, pergunta ao DOMINGOS 
se este está na IDEAL e indaga também se o LUIZ AUGUSTO o ligou. DOMINGOS responde que não. VANDERLEI pede que 
DOMINGOS encaminhe para o e-mail de LUIZ AUGUSTO a relação das notas f iscais, valores e vencimentos de ITAPACI, pois ele 
irá nesta cidade hoje. 

COMENTÁRIO:

6285589212 19/04/2013 08:52:43 19/04/2013 08:54:09

        0 00:01:26 6284313262 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI avisa a HNI que está tudo beleza lá, que foi feito. HNI disse que tem que colocar o horário antes das 9h. VANDERLEI 
responde que, caso dê problemas em relação ao horário (problemas no sistema deles), é só ir ao Ministério Público e impugnar o 
Edital. HNI entende que a solução é colocar a dota de ontem, VANDERLEI chegou no horário e o problema é nos sistema deles. 

COMENTÁRIO:

6285589212 19/04/2013 09:06:24 19/04/2013 09:07:09

        0 00:00:45 6284313262 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta a um HNI sobre o telefone f ixo de lá para colocar no cadastro aqui. HNI dita 3094-9100...

COMENTÁRIO:

6285589212 19/04/2013 09:28:37 19/04/2013 09:31:28

        0 00:02:51 30933410 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI liga para a ideal IDEAL e pede para falar com o DOMINGOS. VANDERLEI fala sobre a cotação de CALDAS NOVAS, 
que estava fazendo para o ISMAEL, e pede que dúvidas sejam retiradas com o interessado e que os preços sejam repassados 
depois de se inteirar com a SAMIRA. VANDERLEI orienta a pegar o menor preço e a jogar 60% e a fazer três orçamentos. 
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VANDERLEI conta que o CRT de GOIÁS foi feito e que o pregão será realizado na próxima terça-feira. VANDERLEI salienta que o 
CREUSMAR já enviou o EDITAL e a proposta da IDEAL COMARCIAL já pode ser imprimida e salientou que a FERNANDA já pode ir 
colocando os preços de custo. DOMINGOS pergunta se o CREUSMAR irá lá. VANDERLEI disse que quem deverá ir lá, 
provavelmente, é a "BIOGEM"

COMENTÁRIO:

6285589212 19/04/2013 12:19:30 19/04/2013 12:22:04

        0 00:02:34 6185667341 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI informa ao VANDERLEI que conseguiu uns vinte "paletes" no GAMA, no valor de quinze... VANDERLEI pede que HNI veja o 
pode ser arrumado para completar o baú: luvas... pois dá uma viajem só. VANDERLEI f icou de acertar quando for por lá...

COMENTÁRIO:

6285589212 19/04/2013 12:25:25 19/04/2013 12:29:10

        0 00:03:45 6284313262 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta ao VANDERLEI se este chegou e se fez o cadastro direitinho. VANDERLEI respondeu que sim, que falou com a 
SILVANA. HNI indagou se VANDERLEI falou com a mulher e este respondeu que ela parece demais com a irmã dela. VANDERLEI 
salientou que ir a umas dez empresas lá (GOIÁS). HNI asseverou que irá conversar com ela amanhã. VANDERLEI propõe 
chegarem na frente, carta na manga. HNI responde dizendo: "vamos encontrar". VANDERLEI comunica que a RM fez CRC lá. 
VANDERLEI pediu a HNI que marque com a mulher para conversarem. VANDERLEI pergunta pelo EDITAL de MINAÇU. HNI 
responde que está disponível no site. A despesa é pagar uma  taxa de R$ 20,00. VANDERLEI já vai puxar o EDITAL...

COMENTÁRIO:

6285589212 19/04/2013 16:14:23 19/04/2013 16:15:31

        0 00:01:08 6284313262 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pede à LEIA o telefone desta para contatar com CREUSMAR. LEIA responde: 8448-1365. 

COMENTÁRIO:

6285589212 19/04/2013 16:16:04 19/04/2013 16:17:29

        0 00:01:25 84481365 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta a HNI se este olhou no EDITAL de GOIÁS sobre a exigência de uma procuração pública específica para o 
pregão, juntamente com uma certidão negativa do município. HNI salienta que as declarações devem ter firmas reconhecidas.

COMENTÁRIO:

6285589212 21/04/2013 10:07:58 21/04/2013 10:12:44

        0 00:04:46 6284313262 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (OSMAIR?) fala a VANDERLEI que este terá de ir em Goiás sozinho e ganhar, porque está saindo agora para o aeroporto. 
VANDERLEI pergunta o que deu lá, que tem uns 8 ainda. HNI diz que vai conversar com MNI antes de pegar o voo, que amanhã 
vai conversar com ela também, só pra ela pegar o credenciamento e eles conversarem, que é para VANDERLEI levar umas 3, 
que ela vai estar lá também, que ela vai fazer parte do jurídico, que vai conversar com ela para ela credenciar todo mundo, jogar 
para depois do almoço para eles (VANDERLEI e MNI) conversarem. HNI diz que está indo pegar outro negócio para eles amanhã, 
que conversou com aquele cara lá de Porangatu, que depois vai falar como f icou, que f icou bom, que amanhã vai conversar com 
ela e liga para VANDERLEI para ver como ficou. VANDERLEI pergunta se HNI nem vai e nem vai lhe passar a proposta. HNI fala 
para VANDERELEI fazer e ir lá, que vai conversar para ajeitar lá. VANDERLEI indaga se é para cotar todos os itens ou somente 
os que ele trabalha. HNI diz que VANDERLEI que sabe. Este diz que vai cotar só os que trabalha. HNI passa o telefone para LUIZ 
e este pergunta a VANDERLEI se caiu um pouco na conta (algo de Itapaci). VANDERLEI diz que não viu ainda, que sabe que tem 
um depósito bloqueado. LUIZ fala que o negócio para eles vai dar certo, que conversou com a mulher e esta vai ver se paga eles 
tudo até o dia 30, que vai dar só eles lá. 

COMENTÁRIO:

6285589212 22/04/2013 14:53:58 22/04/2013 14:56:27

        0 00:02:29 6284313262 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz a HNI2 que está saindo de Palmas, com destino a Goiânia, questiona se HNI vai participar lá amanhã. HNI2 diz que só ele 
mesmo. HNI diz que precisa retirar uma certidão municipal e o "pessoal tá enrolando", pede o telefone da SILVANA para ver se 
ela pega (8555-8506). HNI2 pergunta se ela está sabendo que não está indo. HNI diz que vai conversar com ela hoje à noite. HNI2 
questiona se não der certo a negociação porque terá "muita gente", qual a opção para levar os itens. HNI diz que retornará a 
ligação após conversar com ela (SILVANA ?). HNI diz que tem que ter "uma segunda opção". 

COMENTÁRIO:

6285589212 22/04/2013 14:57:31 22/04/2013 14:58:54

        0 00:01:23 85558506 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI (da IDEAL SOLAR de GOIÂNIA?) liga para SILVANA e diz que precisa da documentação que esta faltando para 
completar o documento que é a  CERTIDÃO MUNICIPAL DE GOIÁS da (IDEAL SOLAR?), que DOMINGOS passou para MARÍLIO e 
este não conseguiu. VANDERLEI pergunta se tem como ela (SILVANA) consegui. SILVANA diz que não tem como, pois está em 
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GOIÂNIA e só vai para GOIÁS amanhã. VANDERLEI pergunta se ela (SILVANA) tem alguém que possa retirar o documento. 
SILVANA pergunta se não retirou naquele dia. VANDERLEI diz que não retirou porque o HNI (OSMAIR?) não passou a informação 
e ele (VANDERLEI) não tinha lido o edital falando que precisa da certidão de GOIÁS. SILVANA diz que o jeito é chegar mais cedo 
para retirar a certidão.

COMENTÁRIO:

6285589212 22/04/2013 14:59:11 22/04/2013 15:00:20

        0 00:01:09 85558506 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta para SILVANA se tem alguém para retirar o documento. SILVANA diz que  não , e pede para chegar mais 
cedo. VANDERLEI pergunta será que sua assistente ROSANA retira. SILVANA fala que abre sete e meia, e diz que vai ligar para 
SILVANA, e depois retorna a ligação. VANDERLEI pede para fazer esse favor, pois está faltando só esse documento. 
VANDERLEI pergunta se falou com HNI (CLEUSIMAR?) ai hoje. SILVANA diz que não falou com HNI hoje. VANDERLEI diz que HNI 
falou que liga mais tarde.

COMENTÁRIO:

6285589212 23/04/2013 08:12:11 23/04/2013 08:12:28

        0 00:00:17 6285717665 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: DÓ diz a VANDERLEI que deixou a pasta em seu carro. 

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6285589212 23/04/2013 08:32:34 23/04/2013 08:34:12

        0 00:01:38 84313262 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI conversa com HNI e diz que está com DOMINGOS em sua companhia. VANDERLEI diz: "Tem gente demais aqui, tem 
mais de dez." VANDERLEI pergunta se HNI tem alguém na entrega, porque vão ter que brigar no preço e a briga será feia. 
VANDERLEI questiona HNI o que ele pode fazer pra ganhar os itens. HNI f ica de ligar para uma mulher não identificada para ver o 
que dá para fazer. 

COMENTÁRIO:

6285589212 23/04/2013 08:39:29 23/04/2013 08:42:26

        0 00:02:57 6230933410 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI informa FERNANDA que chegou, que dentro de dez minutos começa. FERNANDA pergunta se tem muita gente. 
VANDERLEI diz ter mais de dez empresas no local, e, a briga vai ser feia, FERNANDA pergunta se f izeram o TRT, VANDERLEI diz 
que sim. VANDERLEI pede para FERNANDA dizer para SAMIRA lhe telefonar, pois precisa arrumar aquela mercadoria de Caldas 
Novas. FERNANDA trata com VANDERLEI de assuntos administrativos.  

COMENTÁRIO:

6285589212 23/04/2013 08:45:01 23/04/2013 08:48:16

        0 00:03:15 6232574650 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DIEGO (do Banco do Brasil) pede para VANDERLEI fazer um depósito na (conta da) RM. VANDERLEI diz "o trem lá tá meio 
complicado", que tem que pagamento para receber, que tem previsão de "entrar uma verba de escola". DIEGO pergunta se não 
tem como transferir da Ideal para quitar, por enquanto. VANDERLEI diz que não tem, porque "é diferente, lá na RM quem é 
proprietária é a RÔNIA e a MARIANE e lá na Ideal é outro proprietário". DIEGO diz que, como VANDERLEI é esposo de RÔNIA, 
"atrapalha" seu nome também Ideal. VANDERLEI diz que verá o que faz, que está participando de uma licitação no interior, e vai 
ver o que "arruma". Conversam sobre desbloqueio de giro rápido.

COMENTÁRIO:

6285589212 23/04/2013 08:49:39 23/04/2013 08:51:26

        0 00:01:47 6284313262 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz a VANDERLEI que está tentando falar com ela, mais cai na caixa de mensagem. VANDERLEI diz que ela está na sala e, 
passa o telefone para ela(MICHAELE?). Esta faz uma pergunta(ininteligível). HNI diz ser ele lá(refere-se a VANDERLEI que está 
participando de concorrência). MNI diz ter entendido. HNI diz para a mesma ficar de boa. MNI concorda. HNI confirma com MNI 
que muita gente participou da concorrência. MNI confirma. HNI pergunta-a como é que faz. MNI diz ter que ver lá. HNI pergunta se 
o preço é o mesmo?. MNI diz quem sim. 

COMENTÁRIO:

6285589212 23/04/2013 08:51:45 23/04/2013 08:53:59

        0 00:02:14 6284313262 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta VANDERLEI como ela está lá. VANDERLEI diz que ela está sem conversa. HNI diz que é por causa da grande 
quantidade de pessoas presentes, e, que foi o menino lá que entregou os editais. HNI diz que ela falou para ele(VANDERLEI) ir 
com o pé no chão, e, ele ganha normal. VANDERLEI pergunta, se não der não tem jeito. HNI diz para largar de mão. VANDERLEI 
pergunta-o se ele não consegue nada na entrega, ou para ele ir lá e conversar, pois f icará mais fácil. HNI diz que ela falou para 
ele ligar para ela na hora do almoço, porque o povo está lá, e, está meio feio.  VANDERLEI diz que irá no hospital verificar quem é 
que recebe, irá chamar a pessoa, e, dizer que fez uma venda, se precisar de trocar uma massa e outra. HNI diz que na hora do 
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almoço irá ligar para ela. VANDERLEI pergunta-o se ele pegou o edital de Minaçu, diz que terá que ir lá pagar a taxa. HNI diz que 
irá ligar para a KEILA lá. 

COMENTÁRIO:

6285589212 23/04/2013 08:58:55 23/04/2013 09:00:43

        0 00:01:48 6239201606 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI diz para SAMIRA que tem que providenciar aquela mercadoria de ontem do desfibrilador de Caldas Novas, e, o kit 
deverá ser o mais simples possível, pois tem que abaixar o preço. SAMIRA pergunta se o kit não será mais o da MARIMAR. 
VANDERLEI diz que pode até ser, desde que seja mais em conta, diz que poderá pegar aquele lá o básico, e o restante poderá 
pegar do seu estoque, a caixa, ela poderá deixar, depois ele irá em campinas ver se encontra. SAMIRA diz a VANDERLEI que irá 
comprar o desfibrilador, e, o kit da MARIMAR para resgate, aquele, é o mais simples. VANDERLEI diz para ver um mais simples. 
SAMIRA reafirma que da MARIMAR, o que eles tem, é o mais simples, VANDERLEI diz que o da MARIMAR é para eles verem 
depois. SAMIRA informa-o que irá mandar somente o desfibrilador, porque, outro kit compensa eles montarem com os produtos 
que eles trabalham. VANDERLEI concorda. SAMIRA pergunta se a maleta que ele irá comprar em campinas é normal. VANDERLEI 
diz que sim, pois, pelo velor vendido, não dá para colocar o da MARIMAR. SAMIRA concorda, e, diz que o desfibrilador ela irá 
fazer o pedido. VANDERLEI autoriza.

COMENTÁRIO:

6285589212 23/04/2013 09:38:43 23/04/2013 09:40:47

        0 00:02:04 6239201606 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI diz a FERNANDA que está com um problema na documentação, o CRC foi o da BIOGEN,  na documentação da ideal. 
FERNANDA diz que o que foi passado para ela, é o que está informado. VANDERLEI diz ter entregue duas pastas para 
FERNANDA, sendo uma junto com a documentação da BIOGEN e outra da IDEAL, FERNANDA confirma, e, diz que o DÓ 
xerocopiou foi o da BIOGEN. VANDERLEI pede para FERNANDA escanear o da IDEAL e encaminhar no email do DOMINGOS que 
ele tentará imprimir, pois já estão no credenciamento. FERNANDA pergunta-o se não tem como ele pegar na prefeitura, 
VANDERLEI diz que não ter ninguém no CRC. FERNANDA diz que irá providenciar e enviar no email do DÓ.

COMENTÁRIO:

6285589212 23/04/2013 12:01:51 23/04/2013 12:02:59

        0 00:01:08 6239201606 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI conversa com a SAMIRA e pede uma documentação para completar o EDITAL de GOIÁS: a cópia do CARTEIRA DE 
TRABALHO da farmacêutica, ou seja, de SAMIRA. 

COMENTÁRIO:

6285589212 23/04/2013 12:26:36 23/04/2013 12:28:28

        0 00:01:52 6239201606 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI conversa com a SAMIRA: A farmacêutica SAMIRA informa que não tem cópia de sua carteira de trabalho e que 
pediu para sua irmã escanear o documento e encaminhar via e-mail do DOMINGOS... VANDERLEI já está aguardando a fotocópia 
numa lan house, pois o pregão começara às 13h... VANDERLEI solicita que SAMIRA olhe numa caixa de madeira, pois entende 
que lá tem uma cópia da carteira de trabalho de SAMIRA.

COMENTÁRIO:

6285589212 23/04/2013 12:35:36 23/04/2013 12:36:08

        0 00:00:32 6239201606 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: SAMIRA informa ao VANDERLEI que acabou de encaminhar a cópia de sua carteira de trabalho para o e-mail do DÓ (DOMINGOS).

COMENTÁRIO:

6285589212 23/04/2013 13:45:01 23/04/2013 13:47:56

        0 00:02:55 6284313262 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI informa a HNI que está com problemas na documentação exigida pelo EDITAL do pregão, falta a Carteira de Trabalho 
da farmacêutica e certif icado de regularidade técnica. A CTPS de SAMIRA, esclarece VANDERLEI, está em mãos. HNI esclarece 
que VANDERLEI, como micro, tem dois dias para apresentar a documentação faltante. HNI pede ao VANDERLEI que fale com 
SILVANA de maneira reservado para que esta oriente a menina (pregoeira). HNI assevera que é para VANDERLEI chamar a 
SILVANA e colocar a fotocópia da carteira de trabalho da farmacêutica SAMIRA nas dela...

COMENTÁRIO:

6285589212 23/04/2013 14:13:14 23/04/2013 14:13:52

        0 00:00:38 6285717665 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI informa ao DOMINGOS que já falou com a SILVANA e que esta disse que não tem jeito não. VANDERLEI chama 
DOMINGOS para irem embora. 
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COMENTÁRIO:

6285589212 23/04/2013 14:35:55 23/04/2013 14:36:28

        0 00:00:33 6285717665 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta ao DÓ se deu certo... DÓ responde que não e que já está descendo...

COMENTÁRIO:

6285589212 23/04/2013 14:55:30 23/04/2013 14:56:52

        0 00:01:22 6284313262 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI informa a HNI que não deu nada para eles em razão da ausência da cópia da Carteira de Trabalho da farmacêutica. 
VANDERLEI esclarece que, no momento que entrou na sala, o seu envelope estava sendo aberto e o representante da STOCK 
criou caso. VANDERLEI salientou que tem um caboclo tentando cancelar... HNI responde: "beleza, mete ficha, melhor ainda..."

COMENTÁRIO:

6285589212 23/04/2013 15:02:59 23/04/2013 15:04:03

        0 00:01:04 6285717665 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI orienta ao DOMINGOS a olhar o item 7.1 do EDITAL e a questionar com o Jurídico sobre ao horário da abertura dos 
envelopes, que só poderia ser realizada após a licitação...

COMENTÁRIO:

6285589212 23/04/2013 16:16:38 23/04/2013 16:17:23

        0 00:00:45 6299713608 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ANTÔNIO pergunta ao VANDERLEI sobre o que este resolveu das luvas. VANDERLEI responde que está aguardando um pedido 
maior para fazer tudo junto...

COMENTÁRIO:

6285589212 23/04/2013 18:35:27 23/04/2013 18:40:52

        0 00:05:25 6284313262 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta ao VANDERLEI o que deu lá (PREGÃO DE GOIÁS?!). VANDERLEI responde que não deu nada, precisa esperar a 
publicação da ata para entrar com recurso. VANDERLEI não sabe como f icou os preços e entende que parece que não tinha 
esquema. VANDERLEI salienta o representante da "BIOMEDE" deve entrar com recurso em decorrência das abertura dos 
envelopes em horário indevido. VANDERLEI concorda que foi uma falha dele próprio em não ter lido o EDITAL. VANDERLEI 
esclareceu que chamou a atenção do DOMINGOS para que faça a leitura minuciosa dos EDITAIS. HNI avisa ao VANDERLEI que 
mandou o EDITAL DE MINAÇU, junto com outros documentos pertinentes, para o e-mail de VANDERLEI. VANDERLEI reclama que 
DOMINGOS não levou nem a planilha eletrônica ele não levou no pendraive. VANDERLEI assevera que antes das licitações uma 
reunião deverá ser feita com o EDILTAL em mãos.

COMENTÁRIO:

6285589212 24/04/2013 09:12:32 24/04/2013 09:13:34

        0 00:01:02 6185667341 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ISRAEL pergunta para VANDERLEI se recebeu a mensagem. VANDERLEI diz que recebeu, só que está no trânsito e não teve 
como olhar. ISRAEL diz que se der certo, tem que ser hoje. VANDERLEI pergunta hoje. ISRAEL diz que tem que ser hoje para 
fazer, e ai pega amanhã. VANDERLEI pergunta se mandou a relação dos produtos. ISRAEL diz que só dá desse ai por enquanto, 
"que vai ver ai que colocou... é seringa viu". VANDERLEI diz que vai ver direitinho e depois fala.

COMENTÁRIO:

6285589212 24/04/2013 09:20:12 24/04/2013 09:26:01

        0 00:05:49 40140050 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI liga na MULTI-PAPÉIS e fala com GILBERTO a respeito do pagamento de uma devolução de mercadorias em nome da 
empresa R.M. DA SILVA RAMOS BARBOSA - ME (CNPJ: 14.381.671/0001-54). GILBERTO fica de verif icar e retornar a ligação 
para VANDERLEI. 

COMENTÁRIO:

6285589212 24/04/2013 09:54:44 24/04/2013 09:56:33

        0 00:01:49 6235973410 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pede para MARIANA observar que ao passar um pedido, deverá faturar em nome da R.M. DA SILVA RAMOS 
BARBOSA - ME e não mais em nome da IDEAL. 

COMENTÁRIO:

6285589212 24/04/2013 10:01:41 24/04/2013 10:04:35

        0 00:02:54 30933410 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI diz a FERNANDA que vai demorar no banco e pergunta se tem alguma coisa para resolver. FERNANDA comenta que 

o GILMAR não foi, que este e o JÚLIO caíram de moto ontem, que em termos de entrega está corrido, que está ajudando a 
separar e o "DO" está conferindo. VANDERLEI diz que chegando lá vai ajudar a fazer entrega. VANDERLEI pergunta pelo edital 
de Minaçu. FERNANDA fala que eles já o pegaram. VANDERLEI diz para FERNANDA separar a documentação e passar para o 
"DO" conferir, que a partir de hoje eles só vão participar de licitação quando outra pessoa conferir item por item. 

COMENTÁRIO:

6285589212 24/04/2013 10:09:57 24/04/2013 10:11:00

        0 00:01:03 6185667341 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta a ISRAEL se as seringas são com agulha ou sem agulha. ISRAEL diz que é sem, mas que a de "um" é com. 
Falam sobre possível valor da unidade. VANDERLEI f ica de olhar o preço.

COMENTÁRIO:

6285589212 24/04/2013 10:29:19 24/04/2013 10:30:35

        0 00:01:16 6285717665 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI fala para DOMINGOS ligar para o CLEUSIMAR a f im de ver se tem possibilidade de entrar com recurso em Goiás 
Velho para cancelar o pregão, que ainda não conversou com ninguém, que está ligando para adiantar o assunto, que a menina lá 
é do jurídico, que de repente ela ajuda em alguma coisa para cancelar, que depois favorece eles. DOMINGOS fica de conversar 
com ele.

COMENTÁRIO:

6285589212 24/04/2013 11:22:27 24/04/2013 11:23:38

        0 00:01:11 6284313262 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta a HNI se há possibilidade de cancelar o PREGÃO DE GOIÁS, pois ela faz parte do Jurídico e de repente ela 
pode favorecê-los. Caso positivo, VANDERLEI correrá para lá para registrar em ata....

COMENTÁRIO:

6285589212 24/04/2013 14:09:13 24/04/2013 14:09:47

        0 00:00:34 6185667341 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ISRAEL pergunta ao VANDERLEI se este deu uma olhada. VANDERLEI disse que ainda não, mas que retorna a ligação dentro de 
cinco minutos... 

COMENTÁRIO:

6285589212 24/04/2013 14:23:06 24/04/2013 14:26:19

        0 00:03:13 6185667341 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI informa a ISRAEL valores que darão para ser pagos para alguns medicamentos (seringas). O valor de tudo é R$ 
800,00. VANDERLEI afirma que seringa só dá volume, é um dos produtos mais baratos. VANDERLEI pede que o pessoal olhe e 
ligue, caso positivo irá buscar... 

COMENTÁRIO:

6285589212 24/04/2013 14:35:08 24/04/2013 14:39:59

        0 00:04:51 6185667341 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ISRAEL pergunta a VANDERLEI sobre o preço de fraldas. VANDERLEI responde que fralda só dá volume. VANDERLEI pergunta o 
que ISRAEL tem de medicamento sem ser controlado. ISRAEL pede a VANDERLEI que pague um pouquinho melhor, que cheque 
até R$ 0,08. VANDERLEI pergunta que dia fica bom para ir até a pessoa. ISRAEL responde que amanhã. ISRAEL pede que 
VANDERLEI os ajude. VANDERLEI pede que ISRAEL lhe arrume umas dez caixa de dipirona injetável. ISRAEL responde que dá 
para arrumar. VANDERLEI assevera que assim dará para aumentar mais uns R$ 400,00. A quantidade de seringas será 
aumentada e passará para R$ 900,00, com o valor das dipironas chega tudo a R$ 1.300,00. No final da conversa, VANDERLEI 
pede que o ISRAEL aumente mais a quantidade de produtos para compensar a viagem até o local... 

COMENTÁRIO:

6285589212 25/04/2013 07:55:30 25/04/2013 07:57:39

        0 00:02:09 6185667341 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ISRAEL diz que arrumou dez caixas de diclofenaco com 50 ampolas e 15 de dipirona, com "validade alta"; questiona se o 
"noripuro ?" paga bem. VANDERLEI diz que precisa ver no estoque. ISRAEL diz para VANDERLEI dar "um jeito" para pegar 
amanhã o que ele "arrumou". ISRAEL pede para VANDERLEI ver valor do ácido transânico e diz para VANDERLEI agilizar porque 
"o trem tá escondido". 

COMENTÁRIO:

6285589212 25/04/2013 08:52:50 25/04/2013 08:55:51

        0 00:03:01 6185667341 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI questiona qual o item (noripurum ?). ISRAEL diz para VANDERLEI repassar o valor do que está separado,  15 caixas 

com 50 (dipirona) e 10 de diclofenaco 25mg), seringas (5 mil de cada ?); diz que a seringas não "vai dar não, por que... é muito 
volume", diz que não tinha tirado, porque "viu que era muito volume pra poucos reais", acha melhor "mexer com os pequeninim". 
VANDERLEI diz que estava "contando" com as seringas. ISRAEL diz que está meio complicado "mexer com elas", sugere 
aumentar a oferta. ISRAEL diz sobre noripurum novamente, que tem como "arrumar umas vinte caixinhas".

COMENTÁRIO:

6285589212 25/04/2013 09:34:39 25/04/2013 09:36:10

        0 00:01:31 6185667341 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI fala para ISRAEL lhe enviar um e-mail para ele mandar uma relação do que está precisando. ISRAEL fala que pode 
mandar por mensagem, que aí ele abre no "coisa". VANDERLEI diz que são muitos itens. ISRAEL diz que vai mandar então. 
ISRAEL pergunta se aquilo que havia falado interessa a VANDERLEI. Este diz que sim, que só a noripurum que não, que a 
dipirona, diclofenac e as seringas sim. Que vai passar a relação, que f ica mais fácil de ver valor para compensar a viagem, que 
a viagem é longa, que tem que fazer nota fiscal, que tem que ser um valor que compensa, que não está encontrando alguns itens 
no mercado, que talvez ISRAEL consiga. ISRAEL diz que vai enviar a mensagem agora.

COMENTÁRIO:

6285589212 25/04/2013 12:04:52 25/04/2013 12:05:54

        0 00:01:02 6185667341 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta a ISRAEL se este recebeu um e-mail. ISRAEL responde que sim e que falará com o MÁRCIO e retorna a 
ligação depois do almoço... VANDERLEI pede ao ISRAEL que veja o pode ser arrumado, pois está precisando com urgência...  

COMENTÁRIO:

6285589212 25/04/2013 15:21:03 25/04/2013 15:24:27

        0 00:03:24 6285864501 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ESPOSA conversa com VANDERLEI sobre uma diferença no valor de R$ 6.745,29 e lhe repassa outros valores (constantes de 
extrato bancário). VANDERLEI diz que é cheque sem fundo. ESPOSA diz que é cheque da Papelaria; pede para tirar cópia do 
extrato e lhe enviar. ESPOSA pergunta como está o "parangolê?". VANDERLEI diz que está tudo em ordem. 

COMENTÁRIO:

6285589212 25/04/2013 15:41:10 25/04/2013 15:43:00

        0 00:01:50 6284313262 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI questiona a HNI sobre propostas. HNI pede para VANDERLEI fazer somente uma de custo, diz que LUÍS AUGUSTO 
estará aguardando e questiona quem vai. VANDERLEI diz que DÓ irá. HNI diz que o pessoal da empresa da BioMed (de Ceres) o 
ligou e que lhe repassará a "proposta?". VANDERLEI pede para HNI lhe encaminhar, para que ele possa levar impresso; sugere 
BioGen primeiro, BioMed em segundo . HNI diz para VANDERLEI retirar dois (itens?) da "proposta"da BioMed.  

COMENTÁRIO:

6285589212 26/04/2013 08:37:51 26/04/2013 08:40:41

        0 00:02:50 6284313262 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta a HNI se é o LUÍS AUGUSTO que irá em MINAÇU. HNI responde que sim. VANDERLEI pergunta se HNI está 
mandando uma proposta de preço apareada para ele. HNI responde que estará mandando hoje. VANDERLEI pergunta se a 
proposta da IDEAL deve ir apareada com a da "BIOMEDE" ou com a de HNI. HNI esclarece que da BIOMEDE retirará 2 e da 
"BIOGEN" vai tirar 4. VANDERLEI salienta que deve ter uma proposta com base para todo ir apareado, pois não pode confiar em 
última hora. HNI orienta que VANDERLEI deve levar uma proposta de custo. HNI esclarece que as empresas que irão são as 
seguinte: "STOCK", "BIOMEDE", DOSE e RJ. VANDERLEI assevera que a RJ faz doidura. HNI comenta que está combinado já. 
VANDERLEI pergunta se a "EB" irá, pois da última vez estes que estavam montando o edital. HNI disse que não. 

COMENTÁRIO:

6285589212 26/04/2013 11:23:40 26/04/2013 11:25:10

        0 00:01:30 6185667341 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI informa ao VANDERLEI que não tem nada daquela relação repassada... HNI comenta também que vai ter o PREGÃO e nesse 
caso ele fica por fora, contudo irá conversar com um rapaz que voltou para ajudá-los... Em decorrência de falhas na ligação, 
VANDERLEI pede para ligar para HNI...

COMENTÁRIO:

6285589212 26/04/2013 11:25:23 26/04/2013 11:26:44

        0 00:01:21 6185667341 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI volta a conversar com ISRAEL e este salienta que verá se o rapaz voltou, que se voltou conversa com ele. 
VANDERLEI pergunta se é o DANIEL. ISRAEL esclarece que não, é um moreninho, que é o que mexe com as notas lá, que vai ver 
se ele fala alguma coisa para eles. VANDERLEI pede a ISRAEL para arrumar SERINGAS, DIPIRONAS e outro medicamento 
(diclofenaco?). ISRAEL f ica de olhar e ligar posteriormente. VANDERLEI assevera que, diante desses, aquela quantidade dará 
para chegar nos R$ 2.000,00 - VANDERLEI pede para ISRAEL conseguir mais DIPORONA, pois esta é o canal. ISRAEL responde 
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então tá...

COMENTÁRIO:

6285589212 26/04/2013 13:21:33 26/04/2013 13:23:42

        0 00:02:09 6184028127 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI (DA IDEAL) diz para FÉLIX que conversou com DONA JESUS a respeito de um medicamento e ela pediu para mandar 
a transportadora deixar na CHURRASCARIA. VANDERLEI pergunta se tem como deixar amanhã. FÉLIX diz que não tem como, 
porque o funcionamento é de segunda a sexta-feira. VANDERLEI diz que a mercadoria que tem para deixar ai é 260 quilos e 
pergunta se a pessoa que vem de TEREZINA vem de camionete ou carro grande. FÉLIX diz que vem. VANDERLEI pergunta para 
FÉLIX o que este é da DONA JESUS. FÉLIX responde que é f ilho. VANDERLEI pergunta para FÉLIX se é o dono da churrascaria. 
FÉLIX responde que é. VANDERLEI diz que vai mandar deixar na segunda-feira.

COMENTÁRIO:

6285589212 26/04/2013 13:42:28 26/04/2013 13:45:06

        0 00:02:38 6184028127 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FERNANDA pega com PEDRO o endereço da churrascaria: SCS SBS, Galeria dos Estados, Churrascaria Floresta, em frente à 
agência central do Banco do Brasil e próximo ao Banco Central. Fone (61) 3225-0851.

COMENTÁRIO:

6285589212 26/04/2013 16:30:05 26/04/2013 16:31:34

        0 00:01:29 6284313262 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta a HNI se este terá um tempinho para ir lá hoje. HNI responde que está conferindo registro, proposta. 
VANDERLEI propõe uma reunião para verificarem o EDITAL. HNI assevera que é básico, é para levar tudo. VANDERLEI indaga se 
HNI poderá ir até a IDEAL amanhã, pois necessita tirar dúvidas. HNI responde positivamente. 

COMENTÁRIO:

6285589212 26/04/2013 16:45:15 26/04/2013 16:47:41

        0 00:02:26 6284313262 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI E HNI voltam a conversar. HNI pergunta ao VANDERLEI se este conseguiu tirar todas as certidões. VANDERLEI 
responde que está providenciando, pois o sistema está lendo... HNI assevera que VANDERLEI não deve esquecer as 
declarações e que o EDITAL está pedindo as "ANVISAS"...  Reconfirmam de se encontrar amanhã para lerem juntos o EDITAL. 
MILTON salienta que a REQUIMED participará.

COMENTÁRIO:

6285589212 26/04/2013 17:09:03 26/04/2013 17:10:19

        0 00:01:16 6285705166 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta ao ZILMAR - que está perto do Portal Shoming - se este já está chegando...  (NERÓPOLIS?!)

COMENTÁRIO:

6285589212 26/04/2013 19:10:52 26/04/2013 19:13:55

        0 00:03:03 6284313262 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta a VANDERLEI se terminou. VANDERLEI diz que não, que deixou o "DO" lá, que vão terminar amanhã, que não deu 
tempo de pegar tudo. VANDERLEI comenta que aquela proposta que HNI enviou não cotou tudo. HNI fala que o povo não está 
dando conta de cotar tudo por causa do registro, da Anvisa, que aquela lá é a proposta da Biomed, que é um preço algo. 
VANDERLEI diz que o total do valor foi em torno de 10, que está cotando quase tudo em medicamento e material, que não está 
cotando odontológico. HNI fala para VANDERLEI ir para a "Biogênic", que o espaço lá é grande, tem mesa grande. VANDERLEI 
fala que o DOMINGOS vai cedo lá para a Ideal, que vai continuar tirando o registro e vai fazer a proposta, que vai chegar lá para 
as 10 horas, que aí liga para HNI. Este fala que se VANDERELEI quiser conferir os documentos. VANDERLEI diz que tem que 
conferir, pois o edital é complexo. 

COMENTÁRIO:

6285589212 27/04/2013 09:06:33 27/04/2013 09:07:59

        0 00:01:26 6285717665 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta se DOMINGOS está na Ideal. Este fala que ainda não, que está arrumando o registro, que depois ele vai 
arrumar a planilha, que está botando tudo em ordem lá, o que tem e o que não tem. VANDERLEI diz que vai para lá por volta das 
10 horas, que tem que passar no cartório ainda, que está esperando um negócio, que está dependendo dos outros. DOMINGOS 
pergunta que horas VANDERLEI combinou com HNI (ISMAIR?). VANDERLEI diz que lá para as 10 horas, mas que ele quer que 
reúne lá na "Biogen", mas que DOMINGOS pode dar andamento nas coisas lá. DOMINGOS fala que não está esperando eles não. 
VANDERLEI diz que eles vão olhar a documentação exigida no edital.  DOMINGOS fala para VANDERLEI resolver com ele lá. Este 
concorda e diz que vai atrasar um pouquinho.
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COMENTÁRIO:

6285589212 27/04/2013 10:09:51 27/04/2013 10:12:42

        0 00:02:51 6284313262 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CLEUSMAIR pergunta onde VANDERLEI está. Este diz que ainda está no cartório, que estão demorando muito para fazer a 
procuração. CLEUSMAIR fala que conversou com o DOMINGOS para ver se ele estava na loja. VANDERLEI comenta que falou 
com DOMINGOS mais cedo, que este estava em sua casa arrumando uns registros, colocando em ordem para ver o que vai 
faltar depois. CLEUSMAIR fala que o site da Anvisa está fora do ar. VANDERLEI diz que eles vão fazer o seguinte, o que juntar 
do dele com o de CLEUSMAIR, que o que faltar de um completa o outro. CLEUSMAIR salienta que vão tentar na parte da manhã, 
que o pregão lá começa às 10 horas, que vão tentar suspender esses registros. VANDERLEI ressalta que os outros que não 
levarem o registro também correm o risco, que os registros que não tem para os itens, f ica fora na etapa de lances. CLEUSMAIR 
alega que a "STOCK" tem todos os registros. VANDERLEI pergunta se no pregão quando dá lance de item que não tem registro 
f ica fora do item. CLEUSMAIR confirma. VANDERLEI fala para deixar assim. CLEUSMAIR alega que quem vai se dar bem nessa 
estória é só a "STOCK". VANDERLEI concorda. VANDERLEI indaga se tem chance de excluir o registro, já que está pedindo no 
edital. CLEUSMAIR responde que eles estão pedindo o registro, mas que o site da Anvisa está fora do ar. VANDERLEI diz que 
CLEUSMAIR vai ter que fazer uma boa justif icativa para o pregoeiro. CLEUSMAIR fala que isso dá problema até para a Anvisa. 
VANDERLEI comenta que vai do pregoeiro, que se ele acatar a justificativa. VANDERLEI diz que quando chegar na Ideal liga para 
CLEUSMAIR.

COMENTÁRIO:

6285589212 27/04/2013 10:55:36 27/04/2013 10:58:31

        0 00:02:55 6285717665 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI diz a DOMINGOS que até agora está no cartório, que o negócio com CLEUSMAIR tem que ser resolvido agora de 
manhã, que estava pensando de DOMINGOS conferir com CLEUSMAIR a documentação do edital e do pregão, que aí vai 
adiantando. DOMINGOS fala que está enrolado lá ainda (na Biogene), que também está enrolado, que nem começou a planilha 
ainda, que está pegando o registro ainda. VANDERLEI pergunta se o site ainda está fora do ar. DOMINGOS fala que ainda está 
organizando, numerando, vendo o que está faltando. VANDERLEI fala para DOMINGOS que o que estiver faltando, este pega 
com ele (CLEUSMAIR) e vice-versa, que era bom reunir agora de manhã para ver negócio da documentação, pois se faltar 
alguma coisa dá tempo de correr atrás. VANDERLEI pergunta se DOMINGOS está em casa ou na Ideal. DOMINGOS diz que em 
casa ainda. VANDERLEI fala que CLEUSMAIR está lá na Biogene, que era bom DOMINGOS ir lá para conferir documentação, que 
o restante que faltar, depois dá um jeito. VANDERLEI comenta que vai demorar um pouco. DOMINGOS diz que tem que passar na 
Ideal para pegar os documentos que estão lá. VANDERLEI fala de ligar para CLEUSMAIR a f im de que ele vá na Ideal, que acha 
que ele não vai querer ir, pois ele ainda está arrumando os documentos. DOMINGOS diz que vai ligar para CLEUSMAIR.

COMENTÁRIO:

6285589212 27/04/2013 11:01:42 27/04/2013 11:02:36

        0 00:00:54 6285717665 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DOMINGOS fala a VANDERLEI que falou com ele (CLEUSMAIR) e este está lá batendo cabeça com os registros, que VANDERLEI 
pode sair do cartório que CLEUSMAIR vai esperá-lo. VANDERLEI comenta que terá de passar na Ideal para pegar os 
documentos. DOMINGOS diz que vai montar a planilha em sua casa e que vai na Ideal só para imprimir, que os documentos estão 
em cima da mesa da FERNANDA. VANDERLEI fica de retornar ligação.

COMENTÁRIO:

6285589212 27/04/2013 13:45:57 27/04/2013 13:46:44

        0 00:00:47 6284313262 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta a HNI (CLEUSMAIR?) se ele ainda está na Biogene. Este diz que sim. VANDERLEI fala que está chegando 
na Ideal para pegar os papéis e está indo para lá. 

COMENTÁRIO:

6285589212 27/04/2013 19:15:24 27/04/2013 19:17:35

        0 00:02:11 6284313262 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI comenta com HNI (CLEUSMAIR?) que já deixou o "DO" na casa dele, que já está tudo prontinho. HNI pergunta se ele 
vai hoje mesmo. VANDERLEI diz que ele vai amanhã cedo, que vai pegar o ônibus das 9hs, que quando for 4, 4 e pouco ele está 
lá. HNI exclama falando que acabou o dia. VANDERLEI comenta que os caras não vão sair cedo, que o caboclo da "Recmed?" vai 
sair 2hs da tarde, que não vai dar para reunir amanhã, que vão ter de reunir depois que credenciar, no horário do almoço, ou 
então à noite, que amanhã cedo ele vai pegar o ônibus, que aí ele volta com LUIZ AUGUSTO. HNI fala que está saindo da Biogene 
agora, que pegou quase todos os registros. HNI pergunta se o "DO" vai de ônibus .VANDERLEI diz que sim, que na volta ele pega 
carona com LUIZ AUGUSTO. HNI comenta que está indo lá na casa do "DO".

COMENTÁRIO:

6285589212 29/04/2013 09:20:22 29/04/2013 09:21:20

        0 00:00:58 6285717665 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta a DOMINGOS se ele chegou bem lá ontem. Este diz que sim, que chegou 8 horas. VANDERLEI indaga se o 
LUIZ AUGUSTO está por lá. DOMINGOS responde que sim. VANDERLEI pergunta se DOMINGOS conseguiu reunir as empresas lá 
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para conversar. DOMINGOS fala que não, que é só 10 horas.

COMENTÁRIO:

6285589212 29/04/2013 09:21:30 29/04/2013 09:23:06

        0 00:01:36 6285717665 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta a HNI - que ainda não está na PREFEITURA - se conseguiu reunir as empresas. HNI responde que até 
agora só chegaram quatro: "ALMED", "EQUIMEDE", "BIOMEDE",  "IDEAL". VANDERLEY salienta: "falta a STOCK..." Indaga 
VANDERLEI a HNI que horas que este subirá para a PREFEITURA. HNI responde que  daqui a pouco irão para lá. VANDERLEI 
volta a perguntar: "O LUÍS AUGUSTO tá de carro aí?!" HNI responde que está e que agora está com outra pessoa ali... 
VANDERLEI pede que HNI articule e que qualquer dúvida é para ligar...

COMENTÁRIO:

6285589212 29/04/2013 11:05:15 29/04/2013 11:05:46

        0 00:00:31 6285705166 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta se GILMAR está no depósito. Este fala que está chegando na Ideal. VANDERLEI avisa que chegou 
mercadoria para mandar lá para o depósito, que é para GILMAR acompanhar.

COMENTÁRIO:

6285589212 29/04/2013 12:35:15 29/04/2013 12:36:27

        0 00:01:12 6232574650 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DIEGO conversa com VANDERLEI e este pergunta sobre o andamento de um contrato. DIEGO responde que f icou faltando 
assinaturas no verso de uma folha. DIEGO cobra a devolução de um documento encaminhado por e-mail. VANDERLEI irá ao 
encontro de DIEGO para resolver tudo...

COMENTÁRIO:

6285589212 29/04/2013 12:52:25 29/04/2013 12:53:20

        0 00:00:55 6296878272 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RAPAZ DO COMERCIAL CHAVES (JOSÉ) pergunta ao VANDERLEI se este ainda está comprando "balete". VANDERLEI responde 
que sim, contudo no momento está abastecido.

COMENTÁRIO:

6285589212 29/04/2013 15:28:47 29/04/2013 15:34:46

        0 00:05:59 6284784925 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FÁBIO liga para o VANDERLEI e pergunta se este tem dois tipos de "compressinhas" , conforme as especif icações repassadas. 
VANDERLEI responde que sim e tenta repassar o FÁBIO para a FERNANDA para melhores orientações e esclarecimentos sobre 
o produto, contudo a vendedora está atendendo outro cliente. VANDERLEI volta a atender o FÁBIO repassando as 
especif icações, quantidade, preços etc. VANDERLEI pergunta pelas vendas. FÁBIO responde que começou a dar uma melhora. 
VANDERLEI pergunta ao FÁBIO se este sabe que  a SANTA CASA irá cotar pela "HUMA". FÁBIO responde que sim, recebeu um 
e-mail, porém salienta que agora que não venderá nada para eles. FÁBIO reclama que a SANTA CASA não paga direito... FÁBIO 
está olhando o produto para um cliente... FÁBIO explica porque não f icou com seringas, pois dispensou a venda...  

COMENTÁRIO:

6285589212 29/04/2013 16:07:22 29/04/2013 16:08:38

        0 00:01:16 6284313262 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI fala pra HNI que teve notícias de lá e que a coisa está feia, pois a "PREMED", "RJ" e a "LAMED"  estão levando tudo, 
a IDEAL e a "BIOGEN" não levaram nada até agora e que já estão no item 45. HNI salienta que ligaram para ele e indaga se os 
meninos não deram conta de conversar com eles. VANDERLEI responde que não ou trata-se de esquema deles lá. HNI f ica de 
ligar lá agora. 

COMENTÁRIO:

6285589212 29/04/2013 18:49:23 29/04/2013 18:53:08

        0 00:03:45 6284714484 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LUIZ avisa para o VANDERLEI que saiu do PREGÃO agora. LUIZ salienta que não estão ganhando, pois, para noção, a RJ veio 
com a luva de procedimento a R$ 4,57 e a cirúrgica a R$ 0,35 o par... Está dando a RJ e a ALMÉDICA. VANDERLEI salienta que o 
esquema lá é feio então. LUIZ responde que não, que eles estão entrando lá para tentar alguma coisa, mas que cairão do cavalo. 
LUIZ entende que não tem esquema. VANDERLEI fala que o DÓ está triste e não quer nem atender o telefone. LUIZ deixa claro 
que colocou a luva a R$ 11,00 e pouco. VANDERLEI salienta que está pior do que CALDAS NOVAS... LUIZ pergunta se ITAPACI 
pagou... VANDERLEI responde que não e que não estão nem atendendo telefone. LUIZ passará lá para cobrar.  

COMENTÁRIO:

6285589212 30/04/2013 08:51:05 30/04/2013 08:57:19

        0 00:06:14 6285717665 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

23/09/2013 11:52:18 454



VANDERLEI JOSÉ BARBOSA
TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta a DOMINGOS se começou novamente o pregão. Este diz que sim, que estão fazendo laboratório lá. 

VANDERLEI diz que vai enviar e-mail para DOMINGOS com os preços. DOMINGOS salienta que lá não vai dar nada, por causa 
dos preços. Falam sobre ter esquema nesse preço, que depois eles conseguem compensar o valor baixo. DOMINGOS comenta 
que ganharam 2 itens ontem. DOMINGOS diz que vai embora amanhã. VANDERLEI fala que se não terminar a planilha hoje, 
termina amanhã de manhã. DOMINGOS fala para só colocar os preços, que pode enviar por e-mail que ele termina de ajeitar. 
VANDERLEI diz para DOMINGOS participar da licitação e tentar chegar no segundo preço. DOMINGOS assevera ser dif ícil, 
porque o 2º preço já está muito baixo. VANDERLEI fala para DOMINGOS interagir com LUIZ AUGUSTO na hora de conferir a 
documentação. DOMINGOS fala que vão conferir de todos, que até agora não olharam a documentação, que vão olhar no f inal. 

COMENTÁRIO:

6285589212 30/04/2013 09:30:22 30/04/2013 09:33:30

        0 00:03:08 6285717665 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MNI tira dúvida com DOMINGOS sobre pedido do HDT. Falam sobre valores cotados e especif icações de atadura.  DOMINGOS 
fala para substituir a atadura que não tem o padrão solicitado.

COMENTÁRIO:

6285589212 30/04/2013 10:31:08 30/04/2013 10:33:39

        0 00:02:31 6234813226 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI conversa com ROSANA sobre algumas notas que estão em aberto, que são do mês 5 e mês 7 do ano passado. 
ROSANA explica que dívida da gestão passada está sendo decidida na justiça, que ela é uma gestora nova, que ela não pode 
arcar, que tem a lei de responsabilidade f iscal, que não pode acertar com dinheiro dessa gestão. VANDERLEI pergunta se o 
prefeito é o mesmo da administração passada. ROSANA diz que não, que tudo mudou, que é para VANDERLEI ir ligando. 
VANDERLEI pergunta se ROASANA sabe quando vai sair o pregão de medicamento desse ano. ROSANA fala que já saiu tudo. 
VANDERLEI fala que não participou por causa da dif iculdade de receber. ROSANA diz que o da gestão atual eles estão 
honrando.

COMENTÁRIO:

6285589212 30/04/2013 11:11:00 30/04/2013 11:12:39

        0 00:01:39 6285717665 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DOMINGOS fala para VANDERLEI olhar quanto está o soro de 500 ml. VANDERLEI diz que o preço de custo é R$ 1,30. 
DOMINGOS pergunta pelo preço de venda à vista para pegar lá. VANDERLEI responde que R$ 1.65. DOMINGOS fala para 
VANDERLEI multiplicar por 24. Este diz que vai dar mais um descontinho, que vai sair a R$ 1,60.

COMENTÁRIO:

6285589212 30/04/2013 11:44:34 30/04/2013 11:49:05

        0 00:04:31 6284313262 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI diz que falou com o pessoal e está "só as f ichinha ??". HNI2 diz que ontem o pregoeiro não o deixou fazer 
credenciamento e que ninguém assinou este. VANDERLEI diz que falou ao DO: "se você ver que o pregoeiro está do lado deles... 
você ameaça ir lá no Ministério Público". Diz que está conversado entre a BioGen, Ideal e a BioMed, mas ninguém "tomou atitude 
nenhuma". VANDERLEI diz que irá sugerir "se não fizer o credenciamento, todo mundo sai da sala, sai os três e vai lá no 
Ministério Público denunciar". HNI diz que já falou isso para o LUÍS. VANDERLEI diz que "senão vai acontecer igual lá em Goiás 
Velho, aí o pregoeiro fica passando na frente das coisas e favorece quem tem esquema". VANDERLEI diz que vai ligar para o 
DO, LUÍS e o "menino" da BioMed. 

COMENTÁRIO:

6285589212 30/04/2013 11:49:05 30/04/2013 11:52:18

        0 00:03:13 6285717665 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI questiona o que f icou decidido para "não deixar acontecer o que tá acontecendo". HNI2 diz "não tem muito  que fazer". HNI 
diz que "o pessoal não poderia dar lance enquanto não f izesse o credenciamento". HNI2 diz que todos foram credenciados, não 
foram vistados. HNI fala para HNI2 "forçar" o pregoeiro conferir o credenciamento. 

COMENTÁRIO:

6285589212 30/04/2013 17:15:45 30/04/2013 17:19:28

        0 00:03:43 SEM REGISTRO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI encomenda a MÁRCIO duzentos pacotes de produto (algodão?). MÁRCIO diz que tem 156 pacotes em estoque, que 
dá para fazer o mesmo preço, mas da nota deve constar baixo valor. VANDERLEI diz que precisa de crédito, porque é lucro 
presumido; que pode mandar só metade com nota, porque senão terá que pagar a diferença depois.

COMENTÁRIO:

6285589212 01/05/2013 08:48:02 01/05/2013 08:57:08

        0 00:09:06 6285162679 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: "JANDIEU" conta ao VANDERLEI que chegou do Maranhão de noite (onde acompanhou o Pai doente (AVC), que está cansado e 
que o ônibus quebrou no caminho. "JANDIEU" salienta que gastou muito em razão disso e está com a corda no serviço. 
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"JANDIEU" salienta que não quer sair da IDEAL, mas precisa de que sua carteira seja assinada com dois salários mínimos, caso o 
contrário sairá... VANDERLEI responde que a diferença é muito grande, não tem condições de aumentar - foge de sua 
possibilidade de gastos... VANDERLEI pede que "JANDIEU" pense direitinho e que o procure na IDEAL para acerto.

COMENTÁRIO:

6285589212 01/05/2013 11:31:47 01/05/2013 11:35:38

        0 00:03:51 6285717665 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DOMINGOS informa VANDERLEI que está rodando lá. VANDERLEI pergunta-o se termina hoje, DOMINGOS diz que não e, 
pergunta se ele deve continuar lá, porque eles já ganharam uma de cinquenta e dois mil mais ou menos, entraram no material 
agora e, tem muita coisa porvir. VANDERLEI pergunta em qual item está agora, DOMINGOS informa que está no trezentos e 
oitenta, VANDERLEI pergunta se é oitocentos e pouco, DOMINGOS diz que sim, subtraído de sessenta e pouco itens de 
laboratório no f inal. VANDERLEI pergunta se odontológico já rodou e se falta somente o laboratório. DOMINGOS diz que o 
laboratório e odontológico já rodaram. DOMINGOS diz que ainda restam 400 itens para concorrer. VANDERLEI pergunta 
DOMINGOS quanto de desconto ele está dando nos itens que está ganhando. DOMINGOS não estar concedendo desconto, o 
único que ele deu desconto foi na agulha 40X12 mais. VANDERLEI pergunta se eles estão ganhando os itens foi porque não 
cotaram ou estão deixando para eles, DOMINGOS diz que às vezes ele está no f inal, aí eles estão deixando, VANDERLEI diz que 
DÓ deverá continuar, pois ele já chegou nesse patamar e, se chegar no cem ficará bom para eles, se no f inal os concorrentes 
forem desclassif icados por causa de documentação, a licitação/pregão f icará para ales. DOMINGOS diz que no final irá 
juntamente com CLEBINHO, AUGUSTO e BARÃO bater em cima da documentação. DOMINGOS diz que não está entrando em 
leilão, está aguardando. VANDERLEI diz para DOMINGOS para continuar, devido ao valor já vendido. 

COMENTÁRIO:

6285589212 01/05/2013 11:44:47 01/05/2013 11:47:51

        0 00:03:04 6284313262 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI diz a HNI que acabou de recebeu uma ligação do DÓ e, este diz que as coisas lá estão melhorando, informa que já 
ganharam uns cinquenta mil, parece que o povo resolveram abrir a torneira e deixar um pouco para cada, diz ainda que mandou 
DOMINGOS continuar lá, f icar de olho na conferência da documentação juntamente com LUIZ AUGUSTO. HNI diz ter conversado 
com LUIZ AUGUSTO e com WAGNER da STOCK na noite anterior, para conferir tudo, não deixar passar nada. VANDERLEI diz 
que não pode deixar, pois, os cara estão fazendo loucura, se eles vendem no preço deles e, ganharem uma beirada não irá ficar 
ruim. VANDERLEI pergunta HNI quanto que o LUIZ AUGUSTO tinha ganhado, HNI diz que ele ganhou oitenta. VANDERLEI diz que 
está ficando bom, está melhorando, pois não estavam levando nada. VANDERLEI pergunta HNI como está as negociações em 
Porangatu. HNI diz que no dia de amanhã irá passar o edital para VANDERLEI, este  pergunta HNI se ele irá lá(Porangatu). HNI diz 
que não, pois não estará aqui e, quer que somente VANDERLEI vá. Este diz que se for preciso irá, porque a briga lá será grande. 
HNI pergunta VANDERLEI se ele irá na empresa amanhã. VANDERLEI pergunta se é na IDEAL. HNI diz que não, é na empresa. 
VANDERLEI diz que ter que ver o que eles vão definir. VANDERLEI pede para HNI ligar para ele, se ele não puder ir na empresa, 
combinam um local para encontrarem.

COMENTÁRIO:

6285589212 02/05/2013 13:51:29 02/05/2013 13:52:51

        0 00:01:22 32194100 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI confirma com MARTA o endereço da FUNDAÇÃO BATIARA (JARDIM DA LUZ, BR 153)  para fazer uma entrega.

COMENTÁRIO:

6285589212 02/05/2013 15:18:07 02/05/2013 15:19:33

        0 00:01:26 6284577161 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI fala que MAURÍCIO se esqueceu deles, que este f icou de ir na segunda na parte da tarde. MAURÍCIO justif ica, 
dizendo que sua esposa sofreu acidente, que teve de levá-la ao médico. Combinam de MAURÍCIO ir lá no f inal da tarde para 
instalar programa. 

COMENTÁRIO:

6285589212 02/05/2013 17:42:56 02/05/2013 17:43:50

        0 00:00:54 6285717665 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DÓ pergunta ao VANDERLEI se este transferiu o dinheiro (R$ 100,00 - para pagar o hotel). VANDERLEI verif icará com o ERICSON 
e retornará a ligação...

COMENTÁRIO:

6285589212 02/05/2013 17:44:44 02/05/2013 17:45:21

        0 00:00:37 6230933410 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: VANDERLEI tenta falar com funcionários da IDEAL, a ligação falha. VANDERLEI ligará novamente.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6285589212 02/05/2013 17:45:40 02/05/2013 17:46:06

        0 00:00:26 6230933410 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta ao ERICSON se este passou o valor para o DÓ... A ligação está falhando. VANDERLEI pede que o ERICson 

ligue em seu celular.

COMENTÁRIO:

6285589212 02/05/2013 17:47:13 02/05/2013 17:48:08

        0 00:00:55 6230933410 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta ao ERICSON se este passou o dinheiro para o DÓ. ERICSON responde que não e VANDERLEI pede que 
seja repassado os R$ 100,00 pelo Bradesco, pois o DÒ está esperando o valor para vir embora.

COMENTÁRIO:

6285589212 02/05/2013 17:52:40 02/05/2013 17:53:33

        0 00:00:53 6239201606 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ÉRICSON pergunta ao VANDERLEI se é para deixar algum dinheiro separado para entregar ao LUCAS. VANDERLEI autoriza a 
separar/repassar R$ 100,00 para que ele leve uma mercadoria de última hora. Os R$ 100,00 devem ser repassados para a 
FERNANDA, pois é está que organizará a mercadoria a ser levada. 

COMENTÁRIO:

6285589212 02/05/2013 18:13:52 02/05/2013 18:16:22

        0 00:02:30 6185667341 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ISRAEL fala a VANDERLEI que não ligou para este nestes dias, pois não tinha nenhuma novidade. VANDERELEI pergunta se 
ISRAEL arrumou as seringas e a dipirona. ISRAEL fala que está dif ícil de conseguir as seringas, que teve a campanha, que o 
pessoal fez a contagem nelas tudinho. VANDERLEI indaga se ISRAEL não consegue mais caixas de dipirona, para fazer um bate 
volta e ir lá buscar. ISRAEL fala que tem 15 caixas de dipirona e 10 de (diclofenaco?). VANDERLEI pede ISRAEL para conseguir 
o máximo de caixas, que ele poderia conseguir pelo menos 50 caixas. ISRAEL diz que é muito, que acha que nem tem isso lá. 
VANDERLEI diz para ISRAEL ver o que ele consegue arrumar para ele. ISRAEL fala que amanhã liga para VANDERLEI. Este fala 
que aí dá um jeito de ir lá e levar o dinheiro de ISRAEL, ou então passar o dinheiro para ele, do "páleti?", que não vai dar para ele 
levar, mas que já quer pagar pelo menos a metade dele, pois o carro que vai buscar é um menor, que o grande está viajando. 
ISRAEL diz que vai conversar com o menino lá amanhã, que até 10 horas amanhã liga para VANDERLEI. Este pede para ISRAEL 
dar uma olhadinha na relação que ele passou, que se conseguir alguma coisa da relação é melhor ainda. ISRAEL pergunta se 
todo jeito VANDERLEI tem que ir lá amanhã na prefeitura. VANDERLEI diz que não, que é segunda-feira, que é o pregão. ISRAEL 
fala que até segunda leva alguma coisa.

COMENTÁRIO:

6285589212 02/05/2013 18:17:21 02/05/2013 18:18:48

        0 00:01:27 6284313262 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI fala a HNI que ainda está enrolado em Campinas, que não deu tempo de reunir hoje e pergunta se HNI está com o 
edital em mãos. HNI diz que sim. VANDERLEI pede para passar em seu e-mail. HNI diz que vai passar. VANDERLEI comenta que 
amanhã eles sentam e conversam direitinho. VANDERLEI pede para HNI mandar a proposta e a planilha eletrônica.

COMENTÁRIO:

6285589212 02/05/2013 18:30:41 02/05/2013 18:31:19

        0 00:00:38 6285717665 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: VANDERLEI fala a DOMINGOS que o ERIKO passou, que era quase 6 horas, que foi depois daquela hora que DOMINGOS falou. 
DOMINGOS diz que amanhã cedo vão acelerar.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6285589212 03/05/2013 08:26:05 03/05/2013 08:30:05

        0 00:04:00 6285864501 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta MANOEL qual o valor que está em atraso, MANOEL diz que é dois cheques e, pergunta se vai pagar 
somente um ou os dois, VANDERLEI pede para MANOEL verif icar o valor dos dois. MANOEL diz que o primeiro é de oitocentos e 
sessenta, VANDERLEI diz a MANOEL que a papelaria está tendo dificuldade devido ao não recebimento das escolas, a previsão 
de pagamento é para o f inal do mês, VANDERLEI diz  que quando sair o pagamento irá pagar-lhe. MANOEL diz que o gerente 
está ameaçando descontar o cheque. MANOEL pergunta VANDERLEI se não tem como ele pagar um pouco, VANDERLEI diz que 
não, MANOEL diz ao mesmo que ele irá perder o crédito na praça. VANDERLEI diz que na próxima semana quita o débito.

COMENTÁRIO:

6285589212 03/05/2013 10:01:30 03/05/2013 10:02:42

        0 00:01:12 6284313262 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta VANDERLEI se ele irá querer o trem agora, VANDERLEI diz para HNI mandar. VANDERLEI pergunta HNI que irá lá 
para ele, ou é ele que vai. HNI diz que irá verif icar. VANDERLEI pede para HNI mandar para o mesmo, pois irá providenciar a 
documentação e os preços e, pergunta-o se eles irão com preços iguais, HNI confirma. VANDERLEI pergunta-o se ele tem a 
proposta pronta. HNI diz que não. VANDERLEI diz que se eles forem com os preços iguais é para enviar para ele que ele atualiza 
sua tabela além da margem. VANDERLEI pede para HNI enviar o edital para ele providenciar a documentação.
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VANDERLEI JOSÉ BARBOSA

COMENTÁRIO:

6285589212 03/05/2013 10:08:22 03/05/2013 10:14:51

        0 00:06:29 6284313262 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta HNI qual pregão o mesmo irá segunda-feira, com exceção de Porangatu. HNI diz não saber. VANDERLEI 
pergunta-o quem de lá irá em Luziânia, HNI diz achar que é a CRIS. VANDERLEI diz estar com uma proposta de preço, o DÓ está 
na estrada e enviou um edital. VANDERLEI pergunta HNI se tem como ele enviar o edital de Luziânia para ele e, se é só material. 
HNI responde que sim. VANDERLEI pergunta HNI em qual email ele enviou o de Porangatu. HNI diz que irá verif icar com a CRIS se 
ela irá. HNI diz que CRIS não irá. VANDERLEI pede para HNI mandar CRIS enviar o edital. HNI diz estar no site. VANDERLEI 
pergunta-o novamente em qual email ele enviou o edital de Porangatu. HNI diz que enviou para o email: 
idealcomercial1@hotmail.com. VANDERLEI diz não ter chegado. VANDERLEI pergunta-o o que eles irão fazer com relação aos 
preços. HNI diz ter que levar umas duas(tabelas). VANDERLEI diz que lá irá muita gente, como em Minaçu. HNI diz que então, eles 
terão que levar umas duas. VANDERLEI confirma uma mais baixa e outra mais alta. VANDERLEI pergunta se é o LUIZ AUGUSTO 
que irá lá para ele, HNI confirma. VANDERLEI diz ter que interagir e articular o negócio lá, VANDERLEI diz ter que reunir com ele, 
que acha que é o LUCAS  que irá representá-lo, sugere reunirem hoje ou amanhã, para conferirem documentação e articularem 
as coisas juntos. HNI concorda. VANDERLEI confirma novamente seu email e pergunta se HNI está mandando o edital, a planilha 
eletrônica, o credenciamento, o preço, proposta. HNI diz que está mandando tudo. VANDERLEI pergunta HNI se f icou bom para 
ele em Minaçu. HNI diz que f icou com um pedacinho. VANDERLEI pergunta se foi duzentos e pouco, HNI diz que sim. VANDERLEI 
diz ter f icado bom então, tem o desconto, venda na tabela mínima e confirma recebimento do email.

COMENTÁRIO:

6285589212 03/05/2013 13:50:31 03/05/2013 13:52:37

        0 00:02:06 6284714484 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta a LUÍS se já chegou a Goiânia. LUÍS diz que está em Itapaci e que "os meninos" devem estar chegando à 
capital.  VANDERLEI pergunta por DOMINGOS. LUÍS diz que ele foi com alguém da Rec Med; fala que irá conversar com MILENA. 
VANDERLEI diz que não recebeu (da Prefeitura? em que MILENA trabalha). LUÍS diz que MILENA falou que iria pagar, que a 
preferência é VANDERLEI. VANDERLEI diz que, ela pagando o valor de deve, emitirá nota.

COMENTÁRIO:

6285589212 03/05/2013 15:44:11 03/05/2013 15:47:44

        0 00:03:33 6285717665 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta a DOMINGOS se ele pegou a planilha eletrônica. DOMINGOS confirma. VANDERLEI diz que os preços 
"estão prontos", que falta repassar para planilha e conferir documentação; diz que está arrumando (a planilha?) de Porangatu 
também.  

COMENTÁRIO:

6285589212 03/05/2013 17:58:42 03/05/2013 17:59:43

        0 00:01:01 6284313262 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: VANDERLEI fala a HNI que eles têm que reunir para decidir a questão de Porangatu. HNI diz que estará em Goiânia. VANDERLEI 
pergunta se eles podem encontrar para conferir documentação e olhar as propostas. HNI fala para VANDERLEI ligar cedo. 
VANDERLEI

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6285589212 04/05/2013 08:48:53 04/05/2013 08:51:40

        0 00:02:47 6284313262 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI diz a CLEUSMAIR que está em campinas reconhecendo f irma na documentação de Porangatu. CLEUSMAIR pergunta 
se VANDERLEI leu o edital, este diz que FERNANDA leu e, está indo para lá conferir, CLEUSMAIR pergunta o que ele achou, 
VANDERLEI diz desconfiar de alguma coisa por trás, pois pediram o reconhecimento de f irma do contador na declaração de 
micro empresa. CLEUSMAIR diz ser correto esta exigência, VANDERLEI diz ter recebido a mensagem de CLEUSMAIR e irá passar 
o negócio para o mesmo hoje. CLEUSMAIR pergunta-o que horas irão encontrar. VANDERLEI diz que a hora que o mesmo quiser 
e, se ele puder, é para enviar a planilha pelo e-mail para os meninos irem fazendo,CLEUSMAIR diz ter mandado. VANDERLEI 
pergunta se é com os preços, CLEUSMAIR responde que é sem valores. VANDERLEI diz para ele mandar com os preços, para 
eles alinharem os valores. VANDERLEI pergunta a porcentagem que ele quer que coloque. CLEUSMAIR responde que é 
VANDERLEI quem decide. VANDERLEI diz que irá mandar(sorri) e, diz que essa proposta é bom para eles é: a IDEAL ganhar um 
pouco mais, para eles tirarem umas notinhas por fora. CLEUSMAIR concorda. VANDERLEI pergunta se ele coloca 2% a menos. 
CLEUSMAIR diz que poderá ser. VANDERLEI diz que irá trocar as marcas e colocar 2% a menos, pede para CLEUSMAIR enviar 
as planilhas com valores no email do DOMINGOS e IDEAL COMERCIAL, pois ele(DOMINGOS) irá abrir e arrumar. CLEUSMAIR diz 
que irá enviar. VANDERLEI diz que após uma hora estará à disposição de CLEUSMAIR para reunirem e combinarem(participação 
em processo licitatório).

COMENTÁRIO:

6285589212 04/05/2013 09:57:07 04/05/2013 09:57:34

        0 00:00:27 6284313262 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI perguntando ao VANDERLEI se este está na empresa. VANDERLEI responde que está chegando, está na porta. HNI indaga 
quem vai estar na empresa. VANDERLEI responde: o DOMINGOS (DÓ). LUCAS e FERNANDA. HNI vai ao encontro de VANDERLEI 
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(EMPRRESA IDEAL).

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6285589212 04/05/2013 10:51:29 04/05/2013 10:58:18

        0 00:06:49 6284714484 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta LUIZ AUGUSTO qual pregão que o mesmo irá participar na segunda-feira. LUIZ AUGUSTO responde que 
na segunda não tem pregão, LUIZ AUGUSTO diz que tinha em Porangatu e pergunta se CLEUSMAIR falou com EDILBERTO, este 
reponde que sim e, que tinha combinado com HNI para este ir participar do pregão de Porangatu na segunda. LUIZ AUGUSTO diz 
que eles não fizeram a proposta e teriam que pegar pela de EDILBERTO, que responde não ter, pois está incompleta e, que ele 
(CLEUSMAIR) teria enviada uma no email de LUIZ AUGUSTO. EDILBERTO passa o telefone para CLEUSMAIR informa a LUIZ 
AUGUSTO que a BIOGEN está aberta hoje. LUIZ AUGUSTO pergunta quem está lá, CLEUSMAIR cita o nome de JACKSON, JERRE 
e  LARISSA. LUIZ AUGUSTO diz não dar conta de cotar hoje porque é grande. CLEUSMAIR diz a LUIZ AUGUSTO se ele quiser ir 
é para ele passar lá e eles(ininteligível) naquele cartório de Guapó. CLEUSMAIR pergunta se ele lembra daquele cartório, onde 
autenticam, reconhecem firma. LUIZ AUGUSTO diz que sim e, que o VAGNER da STOCK acabou de ligar para ele, a fim de saber 
do pregão de Porangatu. CLEUSMAIR pergunta se ele quer ir. LUIZ AUGUSTO diz que ele já está lá. CLEUSMAIR pergunta o que 
LUIZ AUGUSTO disse, este disse estar indo para ganhar tudo, que VAGNER pediu pelo amor de Deus. CLEUSMAIR acha graça 
e, pergunta se LUIZ AUGUSTO não quer ir, LUIZ AUGUSTO diz que não, está em cima da hora. CLEUSMAIR tenta convencer 
LUIZ AUGUSTO a participar do pregão dizendo que se for questão de documento, ele tem papel timbrado lá para fazer 
declaração, questão de documentação, é só ele separar e passar para o (corte ligação) ir no cartório de Guapó autenticar. LUIZ 
AUGUSTO pergunta pela proposta. CLEUSMAIR diz que a proposta ele alinha com VANDERLEI, ESTOQUE e REQMED. 
CLEUSMAIR pergunta se não tem como LUIZ AUGUSTO ligar para o menino de REQMED. LUIZ AUGUSTO responde que sim. 
CLEUSMAIR fala para LUIZ AUGUSTO pedir para eles passarem para ele e aí eles alinham. LUIZ AUGUSTO diz que os custos da 
REQMED é menor do que o deles.CLEUSMAIR diz para ele colocar um pouco mais alto, e pergunta o que acha, e se ele tem 
crédito para ligar para o WANDER. LUIZ AUGUSTO pergunta se é para o WANDER da REQMED e diz ter. CLEUSMAIR diz para 
LUIZ AUGUSTO ligar para ele e retornar a ligação no celular do VANDERLEI. LUIZ AUGUSTO diz que eles tem que ir somente com 
a do VANDERLEI, pois não pode misturar com esses caras não. LUIZ AUGUSTO pede para CLEUSMAIR conversar com 
VANDERLEI e dizer para irem somente os dois, quando chegarem lá arrocham eles, pergunta se o DOMINGOS está lá, 
CLEUSMAIR diz que não, quem está lá é o LUCAS. LUIZ AUGUSTO pergunta se é LUCAS quem irá, OSMAIR responde que sim. 
LUIZ AUGUSTO pede para CLEUSMAIR ver com eles para irem juntos. CLEUSMAIR pergunta-o como faz para ele ir, se ele não 
vai pela BIOGEN. LUIZ AUGUSTO diz não poder ir pela(não completa a frase). CLEUSMAIR diz que LUIZ AUGUSTO não está 
entendendo, diz que ele não terá que ir pela BIOGEN, LUIZ AUGUSTO concorda, CLEUSMAIR diz que se ele quiser ir, ele tem que 
informar o JACKS para ele ir no cartório de Guapó para autenticar a documentação, trazer para o menino lá, e à tarde ele pega 
lá(Vanderlei). CLEUSMAIR diz que irá encaminhar os formulários de documentos para o email de LUIZ AUGUSTO e, dizer que a 
documentação é simples, é para acessar os documentos e analisar. LUIZ AUGUSTO diz a CLEUSMAIR que ele ver que é fácil dá 
para ir, agora se ele verif icar que é complicado, ele tem que ver se tem procuração (LUIZ AUGUSTO)  pois a BIOGEN não está 
fazendo muita. LUIZ AUGUSTO pergunta se pede carta de credenciamento. CLEUSMAIR diz que não, o edital pede a declaração 
normal do credenciamento.  

COMENTÁRIO:

6285589212 04/05/2013 11:50:45 04/05/2013 11:51:55

        0 00:01:10 6285944599 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI diz à MÔNICA que está precisando reconhecer f irma de alguns documentos para participar de uma licitação na 
segunda-feira e, pergunta se tem como mandar lá, para ela autenticar. MÔNICA diz não estar em casa, está em uma chácara. 
VANDERLEI pergunta se mais tarde ou amanhã ela estará por lá, MÔNICA diz que VANDERLEI terá que ligar. VANDERLEI diz que 
amanhã retornará a ligação. MÔNICA avisa-o que o sistema não aceita mudar a data. VANDERLEI confirma com MÔNICA que hoje 
e amanhã não tem como mudar a data. MÔNICA responde que o sistema não aceita mudar data.

COMENTÁRIO:

6285589212 04/05/2013 13:26:42 04/05/2013 13:27:47

        0 00:01:05 6284313262 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CLEUSMAIR informa ao VANDERLEI que não dará para o LUIZ ir(participar do pregão), diz que irá ligar para o CHARLES agora e 
passar o número do telefone de VANDERLEI. HNI informa o número do telefone de CHARLES: (62) 8536-0618

COMENTÁRIO:

6285589212 04/05/2013 14:33:26 04/05/2013 14:34:18

        0 00:00:52 6285717665 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DOMINGOS pergunta VANDERLEI se os meninos estão com ele na IDEAL, VANDERLEI responde que eles foram almoçar, depois 
retornam para pegar as propostas. VANDERLEI diz estar terminando de digitar a proposta de Porangatu que o pessoal lhe 
passou, informa ainda que a BIOGEN não irá, pois o LUIZ AUGUSTO ainda não chegou e, não dará tempo dele arrumar a 
documentação.
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COMENTÁRIO:

6285589212 04/05/2013 16:54:32 04/05/2013 16:55:22

        0 00:00:50 6285717665 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: VANDERLEI diz estar esperando DOMINGOS da ideal para conversarem um negócio de MINAÇU.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6285589212 04/05/2013 18:28:08 04/05/2013 18:28:58

        0 00:00:50 6285864501 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: RONYA pergunta ao VANDERLEI pelo paradeiro deste. VANDERLEI salienta que está trabalhando com o DÓ, LUCAS e a 
FERNANDA. DÓ e LUCAS sairão na segunda-feira cedo.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6285589212 04/05/2013 19:17:09 04/05/2013 19:19:34

        0 00:02:25 6284313262 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI diz a CLEUSMAIR que colocar o preço em 1.200 itens não é fácil. CLEUSMAIR pergunta VANDERLEI que se quer uma 
notícia ruim ou boa. VANDERLEI pergunta-o se ele falou CHARLES, CLEUSMAIR diz que sim, ele acabou de chegar em Goiânia. 
CLEUSMAIR diz que amanhã irão encontrar por volta do meio dia. VANDERLEI diz para marcar que ele comparece. CLEUSMAIR 
pergunta VANDERLEI se ele sabe daquela proposta, que ele queria sair de lá. VANDERLEI diz que falou.CLEUSMAIR diz que ele 
está firma, mais o prefeito não irá deixar. CLEUSMAIR diz que se ele sair é bom, e se ele f icar é melhor ainda. VANDERLEI diz que 
se ele f icar, ele(CHARLES) irá articular as coisas para eles. CLEUSMAIR diz que amanhã eles terão essa conversa com 
ele(CHARLES). CLEUSMAIR diz ter chamado-o para f icar do lado deles, atender lá para eles, f icaram de conversar. VANDERLEI 
diz a CLEUSMAIR que o bom seria se ele(CHARLES) arrumasse um esquema para eles lá na entrega. CLEUSMAIR manda 
VANDERLEI relaxar, pois amanhã conversam. 

COMENTÁRIO:

6285589212 05/05/2013 10:12:39 05/05/2013 10:15:17

        0 00:02:38 6285717665 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: DOMINGOS diz a VANDERLEI que terá que ir na IDEAL consertar o número do pregão na última página que f icou errado.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6285589212 05/05/2013 11:39:16 05/05/2013 11:40:56

        0 00:01:40 6285717665 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: DOMINGOS diz a VANDERLEI que MÔNICA diz não ter como fazer mais em final de semana, extra-expediente ou feriado, porque 
é eletrônico, somente poderá fazer em expediente normal.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6285589212 05/05/2013 11:56:08 05/05/2013 11:57:13

        0 00:01:05 6284313262 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CLEUSMAIR pergunta VANDERLEI se quer ir lá encontrar com ele(CHARLESA), após o diálogo ele irá embora.. VANDERLEI 
pergunta onde. CLEUSMAIR diz que está na DELLA panif icadora no setor Nova Suí
ça.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6285589212 05/05/2013 12:35:58 05/05/2013 12:36:25

        0 00:00:27 6284313262 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta onde está CLEUSMAIR, este diz estar dentro da panif icadora, nos fundos. VANDERLEI diz estar entrando.

COMENTÁRIO:

6285589212 05/05/2013 13:24:57 05/05/2013 13:26:46

        0 00:01:49 6285864501 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CÔNJUGE de VANDERLEI o pergunta se a reunião terminou, VANDERLEI diz que sim, que era uma reunião particular referente ao 
pregão de Porangatu. MNI pergunta quem estava presente, o CLEUSMAIR e o PREGOEIRO de Porangatu

COMENTÁRIO:

6285589212 06/05/2013 17:57:55 06/05/2013 17:59:44

        0 00:01:49 6184223606 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI liga e MNI atende. VANDERLEI pergunta se aquele telefone seria do ISRAEL. MNI diz que não, que aquele celular é do 
MÁRCIO e que vai passar para ele. Em sequência, MÁRCIO atende e o alvo informa a ele que vai poder ir à tarde ou na quarta-
feira cedo (provavelmente para o município de LUZIÂNIA). MÁRCIO diz que seria melhor ir na quarta pela manhã. VANDERLEI 
concorda e informa que "rapaz" passaria para pegar os remédios. MÁRCIO diz que vai separar e deixar "guardadinho" para 
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quarta-feira de manhã. Em seguida, VANDERLEI pergunta sobre data de vencimento dos medicamentos, especif icamente 
DIPIRONA e DICOFLENACO. MÁRCIO garante que é "tudo bão", "tudo validade boa", que VANDERLEI pode f icar "de boa". 
VANDERLEI  pergunta se é de "2014 para lá", ao que MÁRCIO responde que sim, que ele pode f icar tranquilo.

COMENTÁRIO:

6285589212 06/05/2013 19:33:50 06/05/2013 19:41:02

        0 00:07:12 6481217005 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CLEITON e VANDERLEI conversam sobre "brigas" nas prefeituras em relação às licitações. VANDERLEI comenta que até diminuiu 
a participação em licitações, pois sua empresa é pequena. CLEITON salienta que se vender para distribuidora, mesmo com 
margem baixa, talvez seja melhor do que entrar em licitação e perder, sem contar que as prefeituras atrasam o pagamento. 
VANDERLEI fala que está indo só nas que os amigos indicam, que sobra alguma coisa para ele, mas que está difícil. Falam sobre 
licitação de Bom Jesus. CLEITON diz que talvez vai precisar de VANDERLEI no dia 12 ou 13. VANDERLEI diz que CLEITON pode 
contar com ele, deixando uma beiradinha para ele ganhar um pouquinho está ótimo. CLEITON fala que mesmo se não deixar, fica 
devendo favor. VANDERLEI comenta que saiu do "super simples" que agora está no "lucro presumido". CLEITON diz que está no 
"lucro real". Falam sobre qual deles é melhor, que isso é relativo. CLEITON pergunta se VANDERLEI está faturando 1 por mês. 
VANDERLEI diz que não, que está dando uma média de 200, 300 mil. CLEITON diz que admira a forma que VANDERLEI trabalha, 
que ele começou com poucos itens. 

COMENTÁRIO:

6285589212 06/05/2013 20:57:03 06/05/2013 20:58:23

        0 00:01:20 6281437592 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CLEUSMAIR pergunta como f icou o trem lá hoje. VANDERLEI responde que o trem está meio feio, pois tem duas empresas que 
estão rapando tudo com inscrição embaixo. VANDERLEI disse que credenciou e orientou o LUCAS a dar um desconto maior, 
caso contrário não ganharam  nada. VANDERLEI disse que os caras tem esquema forte lá dentro. VANDERLEI vai para e de lá 
ligará para o LUCAS a f im de se inteirar de como está o andamento do procedimento. 

COMENTÁRIO:

6285589212 07/05/2013 09:23:14 07/05/2013 09:24:04

        0 00:00:50 6285717665 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI questiona a DOMINGOS se acontecerá pregão em Aragarças hoje, diz que falou com EDILBERTO sobre o 
procedimento licitatório, mas que ele não sabia se iria acontecer. DOMINGOS diz que ouviu dizer que iriam cancelar. VANDERLEI 
fala que retornará a ligação para DOMINGOS. 

COMENTÁRIO:

6285589212 07/05/2013 09:48:34 07/05/2013 09:51:33

        0 00:02:59 6239201606 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI diz a SAMIRA que o pessoal de Bela Vista ligou e perguntou pela mercadoria do último pedido. SAMIRA fala que fez 
a cotação, que só falta a fatura mínima para fechar o pedido, que encontrou o colar cervical que eles pediram. Falam sobre 
valores do colar. VANDERLEI passa a conversar com ÉRIC sobre este ter resolvido negócio do ADEMAR. ÉRIC diz que não 
conseguiu achar os extratos impressos de 2011, que ligou para o MARCELO, mas ele estava em reunião, que f icou de ligar 
novamente. VANDERLEI pede para ÉRIC deixar as informações em cima de sua mesa, que se ele não achar ele mesmo vai 
procurar. ÉRIC diz que o ADEMAR já foi embora, que ele pediu cópia do comprovante de pagamento, que ele vai mostrar para o 
gerente do banco, que ele teve a intenção de pagar, que vão analisar se o dinheiro foi devolvido mesmo. VANDERLEI pergunta 
se entrou algum pagamento. ÉRIC diz que não, só mesmo aquele de Bela Vista, de R$ 9.000,00 e dos boletos que foram pagos, 
que entrou R$ 13.200,00.

COMENTÁRIO:

6285589212 07/05/2013 10:21:56 07/05/2013 10:24:13

        0 00:02:17 6284313262 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta a HNI se ele ainda está em Tocantins. HNI confirma. VANDERLEI questiona "se vai dar algum resultado pra 
nóis". HNI diz que vai esperar resolverem e lhe fala. VANDERLEI questiona se o pregão será este mês. HNI diz que será dia 14. 
VANDERLEI pede para HNI lhe repassar os dados para cadastrar a Ideal; diz que a empresa PreMed está vencendo as licitações 
a preço de custo em Porangatu. HNI sugere VANDERLEI interpor recurso (por preço inexequível) e fala que 
"CHARLES/CHAYB??" entende "muito bem desses trem".

COMENTÁRIO:

6285589212 07/05/2013 11:36:58 07/05/2013 11:38:33

        0 00:01:35 6133511701 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pede para SANTIAGO lhe encaminhar documentos do seu veículo e lhe repassa o e-mail 
idealcomercial1@hotmail.com para o envio.
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COMENTÁRIO:

6285589212 08/05/2013 12:08:06 08/05/2013 12:10:41

        0 00:02:35 6285360618 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI liga para FLÁVIO e se identif ica como VANDERLEI da IDEAL. FLÁVIO afirma que a IDEAL está vendendo muito lá. 
VANDERLEI discorda, diz que não foi como ele gostaria. FLÁVIO insiste que a IDEAL vendeu bem, cerca de R$126.000,00. 
VANDERLEI afirma que a PREMED está doando itens, tá jogando o preço de custo e continua dizendo que os preços da PREMED 
estão doidos. O interlocutor acha que tá todo mundo ganhando, af inal, da parte dele, ele conhece os dois lados do balcão. 
FLÁVIO diz que a PREMED foi a primeira colocada, ganhando cerca de R$300.000,00 e que alguns participantes do pregão 
estavam almoçando no mesmo restaurante que ele. 

COMENTÁRIO:

6285589212 08/05/2013 12:10:47 08/05/2013 12:13:04

        0 00:02:17 84313262 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI diz a CLEUSMAIR que falou com o CHARLES e o LUCAS e a informação que obteve, é que todo mundo está 
ganhando um pouco, só que a PREMED? está ganhando disparado dos outros, está o dobro do valor, a PREMED ganhou uns 
trezentos a STOCK duzentos e pouco, a REQUEMED duzentos e pouco e eles ganharam uns cento e trinta até agora, diz que o 
CHARLES falou que eles estão ganhando até bem, mais VANDERLEI gostaria de saber de CLEUSMAIR se ele continua o se 
entrará com recurso, CLEUSMAIR pergunta se os precinhos estão daquele jeito na forma de entregar bonitinho. VANDERLEI diz 
estar. CLEUSMAIR diz beleza, pede para VANDERLEI ligar para o menino dele(Vanderlei) para conversar com o menino direitinho, 
pedindo para liberar mais, abrir um pouco a torneira para ajudá-los. VANDERLEI diz que teve alguns itens que teve que dar 10% 
de desconto,  e pergunta se depois tem como ajeitar mais alguma coisa. CLEUSMAIR diz ter. VANDERLEI diz que se tiver 
diferença essa é pouco, CLEUSMAIR diz que depois eles conversam lá. VANDERLEI diz que irá falar para ele articular para não 
entrar com recurso e verificar se aumenta o valor. 

COMENTÁRIO:

6285589212 08/05/2013 13:13:55 08/05/2013 13:15:30

        0 00:01:35 6185337341 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI procura pelo paradeiro do Júnior VANDERLEI diz que ele está chegando e informa o telefone de JÚNIOR: 9976-0670

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6285589212 15/05/2013 08:29:45 15/05/2013 08:32:06

        0 00:02:21 6239201606 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI diz que ligou anteriormente para SAMIRA para saber sobre a "caixa de primeiros socorros de Caldas Novas", fala 
que já comprou, mas com modelo diferente; diz para SAMIRA pedir ao DÓ para organizar a mercadoria de Caldas Novas. 
SAMIRA diz que o pessoal de Rubiataba está no estabelecimento, que "GEORGE" já foi a Recmed buscar produto. 

VANDERLEI pergunta a POLIANA se o pessoal da Microssul foi arrumar o computador. POLIANA nega. VANDERLEI pede para ela 
entrar em contato com a empresa e pedir providências. 

COMENTÁRIO:

6285589212 15/05/2013 08:40:16 15/05/2013 08:41:28

        0 00:01:12 6285717665 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI diz a DOMINGOS sobre "caixa de primeiros socorros de Caldas Novas", diz que encontrou o produto, mas com 
modelo diferente e pede para ele organizar o restante da mercadoria para o referido município.  

COMENTÁRIO:

6285589212 15/05/2013 14:24:35 15/05/2013 14:25:15

        0 00:00:40 6235517040 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: HNI conversa com MARCOS (do Controle Interno) sobre quem é responsável pelos pagamentos. Este diz que a responsável é a 
TELMA.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6285589212 15/05/2013 14:26:14 15/05/2013 14:27:29

        0 00:01:15 6235517010 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ÉRIC (da Ideal Hospitalar) conversa com TELMA sobre notas que estão em aberto. TELMA fala que ÉRIC tem que ligar por volta de 
sexta-feira, que foi o secretário que falou, que hoje não tem posição ainda. ÉRIC pergunta se ontem não foi feito algum 
pagamento. TELMA diz que não. 

COMENTÁRIO:

6285589212 16/05/2013 07:52:47 16/05/2013 07:53:12

        0 00:00:25 6285717665 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

23/09/2013 11:52:18 462



VANDERLEI JOSÉ BARBOSA
TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta DOMINGOS se ele conseguiu comprar a caixinha ontem. DOMINGOS diz ter conseguido. VANDERLEI 

agradece.

COMENTÁRIO:

6285589212 16/05/2013 09:33:41 16/05/2013 09:34:05

        0 00:00:24 6232574650 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ELAINE DO BANCO DO BRASIL pede autorização do VANDERLEI para pagar um cheque da IDEAL HOSPITALAR no valor de R$ 
30.000,00. VANDERLEI confirma autorizando o pagamento.

COMENTÁRIO:

6285589212 16/05/2013 12:55:23 16/05/2013 12:56:16

        0 00:00:53 6232025616 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta a LORAYNE da JMÉDICA pelo MILTON e comunica que vai passar por lá para conversar com ele. 

COMENTÁRIO:

6285589212 16/05/2013 14:16:58 16/05/2013 14:19:00

        0 00:02:02 6484310596 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI avisa ao VANDERLEI que o negócio de CALDAS NOVAS será liquidado amanhã. VANDERLEI esclarece que o rapaz virá 
buscar a mercadoria hoje - no máximo até amanhã - e que emitirá a nota hoje. HNI salienta que então visitará o VANDERLEI na 
segunda ou na terça. HNI pergunta ao VANDERLEI se este leu O POPULAR sobre o caso da STOCK, VANDERLEI frisa que aquilo 
lá não dará nada não, pois ninguém foi preso - logo eles esquecem. VANDERLEI disse ao HNI que depois de terça ele pode vir. 
HNI responde combinado e assevera que quer conversar mais coisas com o VANDERLEI.

COMENTÁRIO:

6285589212 16/05/2013 15:51:09 16/05/2013 15:52:58

        0 00:01:49 6184223606 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI fala a MÁRCIO que o VAGNER está precisando de umas ataduras para cobrir a diferença daquele dia e pergunta se 
tem como ele arrumar ou VANDERLEI mandar o negócio para ele. MÁRCIO fala que só se for semana que vem, que esta semana 
não está trabalhando, que amanhã é feriado lá, que pegou folga hoje e já está indo para a roça, que segunda-feira dá uma 
olhadinha, que é para VANDERLEI ligar na segunda.  VANDERLEI diz que é 130 pacotinhos.

COMENTÁRIO:

6285589212 17/05/2013 10:03:15 17/05/2013 10:06:02

        0 00:02:47 6284714484 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LUIZ avisa ao VANDERLEI que está em ITAPACI tentando resolver o negócio deles. ITAPACI se comprometeu a pagar na 
segunda-feira. VANDERLEI pede que LUIZ peça que MNI dê preferência para eles: pague para que encaminhem mercadorias. 
LUIZ explica para VANDERLEI que entrou com uma representação no MINISTÉRIO PÚBLICO sobre o caso de MINAÇU, pois o 
recurso dele foi indeferido: questão de uma certidão. LUIZ salienta que não queria mexer com isso, mas o patrão determinou 
assim. LUIZ queria deixar o campo aberto para LUCAS, da equipe do VANDERLEI.

COMENTÁRIO:

6285589212 17/05/2013 12:50:26 17/05/2013 12:51:26

        0 00:01:00 6285717665 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: DOMINGOS conversa com VANDERLEI sobre cotação de Morrinhos, do material. VANDERLEI  diz que pode colocar preço 3, o 
menor preço.

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6285589212 17/05/2013 18:10:23 17/05/2013 18:12:30

        0 00:02:07 6285717665 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI fala para DO voltar na Ideal para tirar um pedido. DO diz que pedido é só na semana que vem. VANDERLEI pergunta 
se a mercadoria de Itaberaí  é para deixar na transportadora. DO diz que a "PMG" não faz lá, que eles vão buscar lá na segunda, 
que vai pela Sudoeste. VANDERLEI pergunta se DO pediu a coleta. Este diz que não. VANDERLEI diz que vai levar, que se não 
der tempo de entregar, entrega  amanhã cedo, que não vai sair hoje. DO diz que o frete f icou R$ 25,00. 

COMENTÁRIO:

6285589212 20/05/2013 09:01:51 20/05/2013 09:03:54

        0 00:02:03 6284313262 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta se HNI está em Goiânia. Este diz que sim. VANDERLEI indaga se é HNI que está atendendo em Corumbaíba. 
HNI fala que não. VANDERLEI questiona se HNI tem algum amigo de Corumbaíba que esteja querendo entrar pela "Biogen". HNI diz 
que não. VANDERLEI diz que tem uma parceria, que tem uma farmácia que está querendo bagunçar o trem lá com parceria com a 
"Biogen", que queria ver o que HNI pode fazer para o pessoal não mexer lá, que já cancelou o pregão lá 2 vezes, que vai 
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cancelar quantas vezes for preciso para o trem f icar organizado. HNI pergunta se é farmácia. VANDERLEI diz que sim, que tem 
uma farmácia lá na cidade. HNI diz que não atende farmácia. VANDERLEI fala que deve ser algum conhecido de dentro da 
empresa. HNI diz que vai checar e depois retorna ligação. VANDERLEI diz que HNI pode ligar para ele ou para o DOMINGOS. 

COMENTÁRIO:

6285589212 20/05/2013 11:17:12 20/05/2013 11:19:22

        0 00:02:10 6184223606 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta se MÁRCIO está hoje na prefeitura. MÁRCIO diz que sim. VANDERLEI pergunta se ele olhou aquele negócio 
das 130... MÁRCIO fala que olhou, mas que não vai dar certo, que lá só tem aquela que VANDERLEI mandou, que está pouco 
demais. VANDERLEI pergunta se da quantidade que tem lá não da para tirar umas 130. MÁRCIO diz que não. VANDERELEI 
pergunta se tem alguma ambulância de lá vindo para Goiânia, que aí ele mandaria pela ambulância. MÁRCIO diz que VANDERLEI 
vai ter que ligar na Secretaria, que pode ver com a ROBERTA ou com a SIRLEI. VANDERLEI diz que não compensa ele ir lá só 
para levar a atadura, que seria prejuízo para ele. MÁRCIO fala para mandar por eles, que toda semana vai gente para Goiânia. 
MÁRCIO fala que qualquer coisa lá eles vão fazer um negócio e mandar para VANDERLEI para ver se este interessa. 
VANDERLEI fala para MÁRCIO fazer uma relação e mandar. MÁRCIO diz que vai fazer uma relação com as quantidades, que se 
VANDERLEI interessar vai deixar separado para qualquer dia ele buscar. 

COMENTÁRIO:

6285589212 20/05/2013 12:52:55 20/05/2013 12:54:27

        0 00:01:32 6285997436 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ALINE da SANTA CASA atende uma ligação do VANDERLEI, pois este quer confirmar uma visita necessária que terá que fazer à 
doutora VANILDA. A ligação é repassada para a Diretoria, para a CLÁUDIA. VANDERLEI pede para falar com a JULIANA - 
SECRETARIA DA DOUTORA VANILDA, para marcar um horária com a referida médica. JULIANA só estará a partir das 14h.

COMENTÁRIO:

6285589212 20/05/2013 12:55:05 20/05/2013 12:58:19

        0 00:03:14 6285864501 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI fala para a RONYA que necessita emitir aquela nota da PREFEITURA DE INDIARA, de umas balanças, compradas da 
PAPELARIA. VANDERLEI fica de repassar o número da nota para reemissão da nota, com o objetivo de encaminhar ao cliente 
para recebimento. VANDERLEI pergunta se já resolveu o problema das planilhas para recebimento. RONYA responde que ela, O 
DANILO e a  ALESSANDRA fizeram e que o DANILO irá buscar o cheque. A MARIANA já havia tirado as notas. VANDERLEI 
conclui que neste tocante, trata-se de municipal (MARIA DA TERRA, da FÁTIMA) e não necessita de certidão. VANDERLEI orienta 
não depositar o cheque referente à última transação comentada na conta da RM, pois nesta limpa tudo. O cheque deve ser 
depositado na conta de RONYA e/ou repassado para o MANOEL e depois vai pagando o restante que se deve a este. 

COMENTÁRIO:

6285589212 20/05/2013 13:15:55 20/05/2013 13:17:46

        0 00:01:51 6283027070 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCOS DA ARJ DIAGNÓSTICO avisa ao VANDERLEI que foram auditados pela Vigilância em razão da venda de álcool 
comprado da IDEAL. MARCOS quer fazer uma nota de devolução do álcool. VANDERLEI concorda. O álcool será guardado em 
outra localidade até que o pessoal da Vigilância retorne à empresa. Ou seja, a devolução será f ictícia: apenas será guardado em 
outra localidade. MARCOS salienta que não sabia que não podia vender álcool. 

COMENTÁRIO:

6285589212 20/05/2013 14:12:26 20/05/2013 14:15:14

        0 00:02:48 6185667341 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CHAMADA DUPLICADA

TRANSCRIÇÃO: ISRAEL retorna uma ligação de VANDERLEI. VANDERLEI solicita a ISRAEL que entregue 130  pacotes de ataduras para o 
WAGNER. VANDERLEI SE COMPROMETE a repassar depois o valor. ISRAEL responde que o HOMEM contou tudo que tinha no 
estoque e que agora fica dif ícil. VANDERLEI assevera que então ele está desconfiado de alguma coisa. ISRAEL salienta que não 
é que o cara é desconfiado de nascimento mesmo. VANDERLEI comenta que terá outra maneira: terá que mandar pela 
ambulância. ISRAEL comenta que VANDERLEI chegou em cima da hora. VANDERLEI indaga se a nota não está parada. ISRAEL 
fala que não sabe, não tem acesso e orienta o VANDERLEI a mandar a mercadoria picada... ISRAEL está vendo se separa 
algumas mercadorias para o VANDERLEI. VANDERLEI responde: "isso, faz uma relaçãozinha e me liga ou passa via e-mail que 
daí eu dou uma olhada para a gente negociar". ISRAEL f ica de mandar por mensagem, pois é pouca coisa.   

COMENTÁRIO:

6285589212 20/05/2013 14:26:42 20/05/2013 14:28:16

        0 00:01:34 6284932026 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta ao "ABIMÁRIO" se este recebeu o e-mail da confirmação do pagamento de uma empresa. "ABIMÁRIO" 
responde que sim. VANDERLEI comenta que só não entende  porque demoraram esse tempo todo para que fossem informados. 
"ABIMÁRIO" explica que foi em razão de mudança no sistema. VANDERLEI pergunta ao "ABIMÁRIO" se este está comprando 
material de limpeza (saco de lixo). VANDERLEI esclarece que tem um preço bom, quase preço de custa, em relação ao saco de 
lixo e pede que "ABIMÁRIO" faça cotação com ele.  
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COMENTÁRIO:

6285589212 20/05/2013 14:38:01 20/05/2013 14:40:54

        0 00:02:53 6185667341 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CHAMADA DUPLICADA

TRANSCRIÇÃO: ISRAEL informa ao VANDERLEI que a validade de medicamentos e tudo boa, exceto o CAPTOPRIL, cujo vencimento será próximo, 
os outros [anos]: 14 e 15. ISRAEL relaciona as miligramas de alguns medicamentos a f im de que VANDERLEI repasse o valor a 
ser pago. VANDERLEI compreende que é pouco a quantidade dos medicamentos e sendo assim não compensaria a viagem. 
VANDERLEI salienta que tem que ser mais itens, pois só isso f icará baratinho. VANDERLEI pede que ISRAEL veja o que mais 
pode ser juntado e se compromete a ligar dentro de uns vinte minutos para informar o valor da mercadoria relacionada.

COMENTÁRIO:

6285589212 20/05/2013 15:08:19 20/05/2013 15:09:04

        0 00:00:45 6185667341 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: CHAMADA DUPLICADA

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI avisa ao ISRAEL que não somou ainda não. VANDERLEI salienta que a quantidade de itens é pouca, precisa arrumar 
mais. ISRAEL pede que VANDERLEI some que é para eles trabalharem e responde que, em relação à quantidade, é isso que dá 
para o momento.  

COMENTÁRIO:

6285589212 20/05/2013 15:24:00 20/05/2013 15:25:38

        0 00:01:38 6185667341 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI salienta ao ISRAEL que só necessita de um produtos daqueles relacionados pelo último: "FLOZEMIDA de 40" (valor 
pequeno: R$ 50,00 - 45,00 - 5.000 comprimidos). VANDERLEI pede que ISRAEL trabalhe na lista que ele repassou. ISRAEL 
responde que a lista está guardada, mas que ainda não chegou. VANDERLEI solicita que ISRAEL vá juntando e que quando este 
tiver uma quantidade boa que avise, notadamente em relação à lista repassada por VANDERLEI.  

COMENTÁRIO:

6285589212 20/05/2013 16:01:13 20/05/2013 16:09:13

        0 00:08:00 6233111018 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI liga para a empresa BJ REPRESENTAÇÕES e pede à CIDA que acrescente mais alguns itens (medicamentos) no seu 
pedido. CIDA repassa a ligação para a YARA (atendente do pedido anterior de VANDERLEI). VANDERLEI repassa os 
medicamentos a serem acrescentados e pega os valores a serem pagos...

COMENTÁRIO:

6285589212 20/05/2013 16:23:37 20/05/2013 16:24:55

        0 00:01:18 6284714484 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LUÍS indaga ao VANDERLEI se já entrou alguma para eles. VANDERLEI responde que até agora que ele saiba não. LUIS disse 
que esteve lá na sexta e que iria fazer hoje R$ 16.000,00 - referente a duas notas de farmácia básica. VANDERLEI salienta que 
até agora não depositou, mas que vai olhar o extrato e que qualquer novidade avisa ao LUÍS. 

COMENTÁRIO:

6285589212 21/05/2013 07:56:39 21/05/2013 08:00:22

        0 00:03:43 84783036 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI diz a MARIANE que tem que resolver um negócio urgente na papelaria da escola Nossa Senhora da Terra. MARIANE 
pergunta de qual conselho. VANDERLEI informa que é da FÁTIMA, VANDERLEI diz que o valor que a receber da escola é R$ 
597,40. MARIANE diz ter que receber lá. VANDERLEI diz que ela fez uma nota f iscal no valor de R$ 562,00. MARIANE diz que ela 
tem um crédito de R$ 40,00. VANDERLEI diz que ela já tinha abatido o crédito, pois as notinhas somaram a quantia de R$ 637,75, 
abatendo o crédito, f icaria R$ 597,00, e ela fez a nota de R$ 562,00. MARIANE diz ter que cancelar e fazer outra, VANDERLEI diz 
que ela já fez o cheque. MARIANE diz para deixar, da próxima irá acrescentar o restante. VANDERLEI f ica de ligar para ela e 
resolver, reclama ainda, que a mesma não está mais comprando deles, pergunta o porquê. MARIANE diz que ela não disse o 
porquê não estar comprando mais deles.VANDERLEI diz que ela pediu para MARIANE acrescentar R$ 100,00 na nota ela não 
acrescentou. MARIANE justif ica que ela não tinha, ela teria pedido para acrescentar R$ 130,00. VANDERLEI diz que ela poderia 
ter acrescentado, quando compensasse o cheque, repassaria o valor acrescentado para ela. MARIANE diz ter conversado com 
RÔNIA e, ela queria o dinheiro para o mesmo dia no período matutino para pagar um negócio lá. VANDERLEI argumenta que 
poderia fazer para depois. MARIANE fala que conversou com ela, disse à FÁTIMA que para hoje não tinha, mais depois poderia 
repassar o valor para a mesma. VANDERLEI f ica de manda DANILO ligar para FÁTIMA e conversar com a mesma. MARIANE 
solicita VANDERLEI mandar DANILO receber da BÁRBARA. VANDERLEI diz ter que mandar as notinhas para a mesma, MARIANE 
diz estar tudo arrumado dentro de um envelope. VANDERLEI pergunta-a se ele tirou as certidões dos clientes que é estadual. 
MARIANE responde que nenhum pediu para pagar, por isso não tirou. VANDERLEI pergunta se lá do NILSON não irá pagar por 
agora. MARIANE responde  que conversou com ele, e este f icou de verif icar se iria sair verba, o DANILO também teria 
conversado com o mesmo. 
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COMENTÁRIO:

6285589212 21/05/2013 09:35:30 21/05/2013 09:36:40

        0 00:01:10 6284651726 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta VANDERLEI se terão que fazer a entrega de ontem do condomínio, VANDERLEI diz ter que fazer, VANDERLEI 
pergunta se ele entendeu porque tem ligar para ele quando chegar no local quando não resolver, porque agora irá fazer a 
entrega duas vezes. VANDERLEI diz que quando chegar lá e não resolver, o mesmo tem que ligar o VANDERLEI, não podendo 
deixar de resolver. Pede para verificar com o GILMAR se não tem outra entrega para fazer. HNI pergunta VANDERLEI se este irá 
ligar para verificar se o povo está lá. VANDERLEI solicita a HNI para mandar GIMAR ligar. VANDERLEI pergunta se tem o telefone 
na anotação, HNI diz não ter. VANDERLEI pergunta se HNI está no depósito, este confirma.

COMENTÁRIO:

6285589212 21/05/2013 11:00:40 21/05/2013 11:03:13

        0 00:02:33 6284313262 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz que está esperando decisão de recurso (interposto em procedimento licitatório em Minaçu). HNI1 fala que "lá não vai dar 
nada não". HNI diz que conseguiram classificação em terceiro, com valor de "seiscentos e pouco". HNI1 questiona se para o 
CHARLES será a mesma coisa, se ele continuará lá. HNI diz que provavelmente, questiona se HNI conversou com CHARLES e lhe 
pede favor ("vê o que que pode fazer lá, aquela questão que eu te falei, alguma coisa por fora, pra ver o que que dá lá pra 
nóis"), questiona se deu certo (licitação?) em Palmas. HNI diz que "está andando devagarzim".  

COMENTÁRIO:

6285589212 21/05/2013 11:22:16 21/05/2013 11:24:59

        0 00:02:43 85196427 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI conversa com MILENA sobre pagamento. MILENA diz que fará pagamento de duas notas nos valores aproximados 
de R$ 10.000,00 e R$ 4.000,00 e que dia 30 efetuará o pagamento do restante, referente à compra farmácia básica. VANDERLEI 
diz que precisa conversar pessoalmente com MILENA, fala para ela entrar em contato com vier a Goiânia. 

COMENTÁRIO:

6285589212 21/05/2013 12:24:13 21/05/2013 12:25:30

        0 00:01:17 6284293577 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: MILTON lembra VANDERLEI da quantia que recebeu da Prefeitura de Aragarças e lhe cobra pagamento (proporcional) e licença 
maternidade de CLÁUDIA. VANDERLEI diz que providenciará os pagamentos.  

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6285589212 21/05/2013 16:19:00 21/05/2013 16:19:04

        0 00:00:04

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6285589212 21/05/2013 17:05:33 21/05/2013 17:07:22

        0 00:01:49 6284651726 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DIORGENES diz que lhe pediram para ir a "Hospfarm" e o combustível do furgão está acabando.  VANDERLEI fala para 
DIORGENES ir à referida empresa e buscar os medicamentos; pergunta se ele já passou na RM. DIORGENES diz que foi a 
"Farmed?" e depois vai a RM.

COMENTÁRIO:

6285589212 21/05/2013 21:45:45 21/05/2013 21:55:39

        0 00:09:54 6284313262 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: CLEUSMAIR comenta com VANDERLEI que falou com o homem lá agorinha. VANDERLEI pergunta se é com o (CHARLE?). 
CLEUSMAIR confirma e diz que ele (CHARLE?) vai analisar, que vai ver se vai deletar. VANDERLEI fala que vai f icar do jeito que 
está. CLEUSMAIR acha que não. VANDERLEI salienta que o povo não levou documento. CLEUSMAIR alerta VANDERLEI que ele 
está falando lá de Porangatu. VANDERLEI fala que lá está tudo certinho. CLEUSMAIR acha que o pessoal da Stock lá vai cair 
também. VANDERLEI acha que não, que lá deu mais de 4 participantes. CLEUSMAIR diz que o que eles ganhou (da Stock) vai cair 
para os outros. VANDERLEI diz que não tem motivo justo e pergunta se é por causa da repercussão da semana. CLEUSMAIR diz 
que é isso mesmo. VANDERLEI comenta que lá em Minaçu colocaram eles para correr. VANDERLEI acha que isso não vai dar em 
nada, que até agora ninguém foi preso,  que lá não é federal, é civil. CLEUSMAIR diz que VANDERLEI está por fora, que a federal 
está correndo paralelo, que a Associação dos Municípios do Estado pediu para que fosse punida. VANDERLEI pergunta se 
aquela pistola que pegaram é do ANDRÉ. CLEUSMAIR confirma. VANDERLEI diz que o homem está foragido. Falam sobre 
investigação que já corria há muito tempo. Falam sobre a Stock cair em Porangatu. VANDERLEI pergunta se lá já vão começar a 
pedir ou vão esperar finalizar o contrato primeiro. CLEUSMAIR diz que em Minaçu vai f icar daquele jeito lá mesmo. Falam sobre 
ter faltado documento e sobre ter sobrado quase 700 mil para VANDERLEI. Conversam sobre fazer bons negócios. CLEUSMAIR 
diz que vai ver com o carinha o dia em que este for a Goiânia para eles sentarem e conversarem, que está mexendo para ver se 
eles fazem uns negócios bons esse ano ainda. VANDERLEI pergunta se não tem como pegar em Minaçu o que f icou para trás do 
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ano passado. CLEUSMAIR acha que não. VANDERLEI brinca que esse negócio era só papel. CLEUSMAIR diz que era 
mercadoria, que na época da licitação, mandou um caminhão de mercadoria para lá, que ganhou quase um milhão lá. Conversam 
sobre venda de CLEUSMAIR em Palmas. 

COMENTÁRIO:

6285589212 22/05/2013 08:55:45 22/05/2013 08:56:45

        0 00:01:00 6239201606 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: SAMIRA diz a VANDERLEI, que conversou com LÍVIA da IPOMÉDICA, esta teria dito que as sondas iriam sair de lá hoje, pela 
transportadora da MEDSONDA, os quais cobram 4% de frete, SAMIRA informa que a nota f icou em R$ 1.572,00. VANDERLEI 
autoriza. VANDERLEI pergunta se JÚNIOR foi buscar mercadoria na RM, SAMIRA responde que sim. VANDERLEI pergunta se dos 
pedidos urgentes era só esta que precisava buscar. SAMIRA responde que sim, porque do PIFARO? e  FAMED, DIOGENES 
buscou ontem. 

COMENTÁRIO:

6285589212 22/05/2013 08:57:04 22/05/2013 08:57:08

        0 00:00:04

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6285589212 22/05/2013 09:14:56 22/05/2013 09:18:29

        0 00:03:33 6185667341 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ISRAEL diz estar conversando com alguém, e resolveram ligar para VANDERLEI porque eles estavam querendo  verem se 
levantam um cascalho nesse feriado. VANDERLEI diz estar precisando arrumar um cascalho para eles, mais precisa ver o que 
eles irão arrumar para VANDERLEI, pergunta-o, se daquela relação ele conseguiu alguma coisa. ISRAEL diz que daquela não 
tem, porque não chegou. VANDERLEI pergunta o que eles arrumaram para ele. ISRAEL responde, perguntando o que interessava 
para dar pelo menos quinhentos para cada, milzinho, viagem boa. VANDERLEI responde que é luva. ISRAEL pergunta quantas 
caixas. VANDERLEI responde que pelo menos mil caixas. ISRAEL diz que para mil, teria que ser cem caixas fechadas, eles não 
tem isso no estoque. VANDERLEI diz que tem que ser um valor que compensa a viagem, tem que ser pelo ao menos quinhentas 
caixas para compensar a viagem. ISRAEL diz que quinhentas caixas não tem como, eles não tem isso, quinhentas caixas 
pequenas. VANDERLEI pede para ISRAEL fazer um relatório do que ele tem lá  e passe para ele que ele irá dar uma olhada, aí ele 
fala. ISRAEL pergunta se ele precisa mais de material, diz que injetável é bom. VANDERLEI diz que precisa mais de material e 
seringa, pergunta-o se aquela relação repassada ao mesmo, continha seringa, ISRAEL responde que sim, e, que o negócio para 
eles, teria que ser menos volume e mais dinheiro, igual aquele dia, do injetável foi bom. VANDERLEI confirma. ISRAEL oferece 
equipo. VANDERLEI diz ter equipo. ISRAEL diz que seringa para eles tirarem, tem que ser daquele jeito, 1.000; 2.000; diz que aí é 
pouco. VANDERLEI pergunta-o se ele consegue um relatório do que eles tem no estoque. ISRAEL diz não ter como tirar, pergunta 
VANDERLEI, se para dar um dinheiro bom em pouco volume é o quê, material e injetável. VANDERLEI responde que é o injetável e 
aquela relação daqueles comprimidos, pergunta se ele não tem os comprimidos, ISRAEL responde negativamente, pergunta-o se 
ele tem aquela lista salva. VANDERLEI diz ter no email. ISRAEL pede para ele enviar no email dele para ele verif icar outra vez. 
ISRAEL pergunta se ele tem o seu email. VANDERLEI diz que sim e pergunta se é do ISRAEL, este confirma. 

COMENTÁRIO:

6285589212 22/05/2013 11:00:50 22/05/2013 11:06:08

        0 00:05:18 6232572000 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pede para falar no f inanceira do HOSPITAL LÚCIO REBELO e pergunta à SUELEN sobre uma nota de venda (N.º 
1915), emitida no dia 06/12, com vencimento em 05/01. O comprovante foi encaminhado para a IDEAL, contudo o valor não teria 
entrado na conta. VANDERLEI disse que o número do boleto não bate com o boleto original da IDEAL. SUELEN salienta que tem 
mais de sessenta dias, verif icará como faz para olhar. SUELEN orienta VANDERLEI a olhar no ITAÚ, contudo VANDERLEI salienta 
que não tem conta no referido banco... SUELEN pediu a informação e pede ao VANDERLEI que ligue no período da tarde...

COMENTÁRIO:

6285589212 22/05/2013 13:24:22 22/05/2013 13:25:39

        0 00:01:17 6285162679 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI avisa a HNI (JOEL?!) que ligou lá e que falou com a CRISTIANE. VANDERLEI dá esclarecimentos sobre saque de 
FGTS por ex funcionário... 

COMENTÁRIO:

6285589212 22/05/2013 14:11:25 22/05/2013 14:13:39

        0 00:02:14 6285705166 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta pelo paradeiro de GILMAR, que está separando mercadorias no estoque. VANDERLEI pergunta se foi 
GIMAR quem separou os tubos de cilicine para o ARAÚJO JORGE. GIMAR responde que sim, que foram separados dois tubos: 
um foi encaminhado pelo JÚLIO e o outro voltou pra o estoque. GILMAR disse que passou o pedido normal... VANDERLEI indaga 
se um outro produto também foi faltando. GILMAR responde que tal produto não foi enviado... 
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COMENTÁRIO:

6285589212 22/05/2013 14:22:42 22/05/2013 14:23:37

        0 00:00:55 6285705166 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta ao GILMAR se o campo operatório da original têxtil que chegou por último (300 pacotes) se é com fio. 
GILMAR pede um tempinho para olhar e responder. 

COMENTÁRIO:

6285589212 22/05/2013 14:25:04 22/05/2013 14:25:49

        0 00:00:45 6285705166 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: GILMAR confirma ao VANDERLEI que as 300 peças (campo operatório da original textil) são sem fio. 

COMENTÁRIO:

6285589212 22/05/2013 16:07:39 22/05/2013 16:09:07

        0 00:01:28 85196427 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ÉRICSON da Ideal Hospitalar conversa com MILENA sobre pagamento que esta disse que estaria fazendo para eles hoje. MILENA 
explica que ontem cadastraram para fazer, mas como é o primeiro pagamento que vão fazer para a empresa, eles têm que 
mandar a conta para o banco e eles liberarem o cadastramento da conta, porque é tudo transferência eletrônica, que f izeram 
ontem, que provavelmente deve estar caindo hoje. MILENA salienta que como a conta não era cadastrada, eles mandaram um 
papel para o banco, autorizando o pagamento para esta conta. 

COMENTÁRIO:

6285589212 23/05/2013 08:25:42 23/05/2013 08:27:38

        0 00:01:56 6235973410 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI liga na PAPELARIA e pergunta à MARIANA sobre as bolas vendidas para a GENECI, se é pedido recente. MARIANA 
responde que é bola pênalti e margem jogada é 80, valor de r$ 38,00. VANDERLEI assevera que é muito barato, que MARIANA 
pode jogar mais: R$ 68,00 no mínimo. VANDERLEI salienta que o preço pode chegar até R$ 78,00 pois o produto é bom... 
VANDERLEI pede que MARIANA peque f irme nas cotações para começarem a vender novamente...

COMENTÁRIO:

6285589212 23/05/2013 08:43:08 23/05/2013 08:46:53

        0 00:03:45 6235761978 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI liga na IDEAL para falar com a RONYA e é atendido pela MARIANE. VANDERLEI pega informações sobre cotações 
dos toners do "LAIDSON". MARIANE responde que sim, que o preço mais barato é do PEDRO da Cobra (R$ 180,00)... MARIANE 
comenta com o VANDERLEI que o PRESIDENTE DA CÃMARA quer vinte troféus...

COMENTÁRIO:

6285589212 23/05/2013 09:31:28 23/05/2013 09:34:53

        0 00:03:25 6285195364 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DANILO conversa com VANDERLEI sobre a venda de umas bolas. DANILO reclama que faz a venda e tem que dividir com o 
ALEXANDRE - PAPELARIA. VANDERLEI responde que a venda das escolas seriam divididas, conforme ficou estabelecido. 
DANILO diz que comissão deles não é dividida, só a dele... DANILO prefere um salário f ixo... VANDERLEI ligará para definir esta 
questão com a MARIANE...  

COMENTÁRIO:

6285589212 23/05/2013 10:49:57 23/05/2013 10:51:17

        0 00:01:20 SEM REGISTRO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RICARDO MENEZES diz para VANDERLEI que ISMAEL vai ao seu estabelecimento buscar material e é para VANDERLEI repassar 
"aquele negócio pra ele". VANDERLEI confirma.  RICARDO questiona se VANDERLEI participará da licitação (referente a material 
odontológico) em Morrinhos. VANDERLEI diz que não trabalha com referido material. RICARDO diz que terá outra licitação para 
aquisição de material hospitalar, que verá sobre o procedimento e envia, por e-mail, o edital para VANDERLEI.  

COMENTÁRIO:

6285589212 23/05/2013 15:01:54 23/05/2013 15:02:33

        0 00:00:39 SEM REGISTRO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DIÁLOGO OFF LINE: VANDERLEI pergunta alguém se o prefeito de lá é complicado. HNI responde(ininteligível). VANDERLEI diz 
que o secretário de saúde deve resolver. HNI diz para ir no gabinete do prefeito arrochá-lo? HNI diz que irá ligar para o cara de 
ARAGARÇAS e conversar com ele. 
- CHAMADA NÃO COMPLETADA -
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COMENTÁRIO:

6285589212 23/05/2013 15:02:46 23/05/2013 15:03:26

        0 00:00:40 6233487618 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: DIÁLOGO OFF LINE: VANDERLEI diz para LUCAS dar um toque no ZÉ CARLOS e dar toque, dizendo que está levando uma nota. 
LUCAS responde que(nome ininteligível) irão levar, terça-feira eles irão, trecho ininteligível, aí eles conversam direitinho. 
VANDERLEI diz para eles já levarem a nota, trecho ininteligível. VANDERLEI diz para levar então . LUCAS diz que eles levam, 
chegam lá e conversam, trecho ininteligível.
- CHAMADA NÃO COMPLETADA -  

COMENTÁRIO:

6285589212 23/05/2013 18:15:41 23/05/2013 18:16:33

        0 00:00:52 SEM REGISTRO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MAURÍCIO fala a VANDERLEI que daqui uns 15 minutos estará liberado. MAURÍCIO diz que amanhã eles vão trabalhar 
normalmente e pergunta se VANDERLEI também vai. Este confirma. MAURÍCIO diz que a SAMIRA comentou que a mercadoria é 
para terça-feira, que se não der tempo de VANDERLEI mandar o pedido hoje, pode ser amanhã, mas que a entrega f icará para 
terça-feira.

COMENTÁRIO:

6285589212 24/05/2013 07:50:43 24/05/2013 07:52:10

        0 00:01:27 SEM REGISTRO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MAURÍCIO pergunta ao VANDERLEI se este quer que lhe mande o medicamento o "ALPRAZOLAM". VANDERLEI pede que 
MAURÍCIO veja com SAMIRA, pois não sabe se há necessidade dele na IDEAL. MAURÍCIO explica que o pedido eletrônico está 
tudo ok e que então ligará na IDEAL para falar com a SAMIRA. 

COMENTÁRIO:

6285589212 24/05/2013 08:33:28 24/05/2013 08:35:17

        0 00:01:49 SEM REGISTRO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ISMAEL tira dúvidas com VANDERLEI sobre o nome correto de um equipamento (aparelho) para cadastramento, a f im de que seja 
emitida a nota f iscal ( "APARELHO SEPAP S-8 AUTOMÂTICO COMPLETO").   

COMENTÁRIO:

6285589212 24/05/2013 09:24:22 24/05/2013 09:26:12

        0 00:01:50 SEM REGISTRO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI pergunta à ESPOSA RONYA se ela olhou o saldo da PAPELARIA hoje. RONYA responde que nada está disponível, 
pois o cheque não foi desbloqueado (R$ 2.888,00). RONYA não soube responder se o saldo está positivo ou negativo, não 
guardou. VANDERLEI havia pedido RONYA para olhar, pois não queria falar do assunto perto da MARIANE. RONYA irá olhar 
novamente e retornará a ligação para o VANDERLEI.

COMENTÁRIO:

6285589212 27/05/2013 12:51:45 27/05/2013 12:52:49

        0 00:01:04 6230933410 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI diz a FERNANDA que WANDERSON da REQUEMED lhe telefonou porque ele irá em Bela Vista na data de hoje, e o 
LUCAS não está lá, VANDERLEI diz precisar da mesma para pegar a relação de compras de Bela Vista, do que já pagou e das 
notas que estão em aberto e, enviar no email dele, pergunta se tem como a mesma fazer isso para eles. FERNANDA diz não ter 
acesso ao f inanceira e teria que ser com o ERICSON ou SAMIRA. VANDERLEI solicita a FERNANDA para esta pedir a SAMIRA 
que faça esse favor para eles. FERNANDA diz que irá falar com a mesma.  

COMENTÁRIO:

6285589212 27/05/2013 15:10:07 27/05/2013 15:12:21

        0 00:02:14 6232998808 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI consulta CRISTIANE sobre um funcionário seu que tem dois empregos, trabalha para VANDERLEI e em outro local no 
período noturno, no qual não é registrado, pergunta se tem como ele ser registrado em dois empregos ao mesmo tempo. 
CRISTIANE diz depender da profissão dele. VANDERLEI diz que lá, ele é conferente e no outro emprego é motorista. CRISTIANE 
diz não poder, podendo somente na área da saúde e magistério. VANDERLEI diz ter entendido. 

COMENTÁRIO:

6285589212 28/05/2013 09:55:31 28/05/2013 09:57:00

        0 00:01:29 SEM REGISTRO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: Enquanto o telefone chama escuta-se VANDERLEI dizer que  vai ligar para MARIA JOSÉ e conversar com ela para ver o que ela 
faz nesses dois pagamentos.

TRANSCRIÇÃO:
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COMENTÁRIO:

6285589212 28/05/2013 10:38:45 28/05/2013 10:57:35

        0 00:18:50 6232574650 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VANDERLEI conversa com NICKSON (do Banco do Brasil) sobre taxas de emissão de boletos que vai emitir para os clientes da 
Ideal. Falam sobre valores de taxas e sobre o plano a aderir com instrução de protesto. VANDERLEI pede para NICKSON passar 
todas as taxas, pois vai ver se vai sair do Bradesco, que está conferindo as tarifas do Banco do Brasil e da Caixa. NICKSON diz 
que vai passar as taxas de registro, liquidação, baixa, alteração de dados, de título vencido, envio de cartório e sustação do 
protesto. VANDERLEI afirma que a conta é 35160-1 e o e-mail é  idealcomercial1@hotmail.com. 

COMENTÁRIO:

6285589212 28/05/2013 12:09:33 28/05/2013 12:13:14

        0 00:03:41 6283111777 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VALTER comenta com VANDERLEI que está viajando muito e que só lhe deram bombas. VALTER avisa ao VANDERLEI que tem 
uns cateter duplos para hemodiálise e alimentação e pergunta se este tem interesse no produto. VANDERLEI responde que irá 
consultar seu estoque e retorna a ligação. VALTER pergunta se o VANDERLEI tem interesse que a documentação da IDEAL seja 
levada para participar da LICITAÇÃO DO GOVERNO DE MANAUS, pois tem o seu CARVALHO (funcionário aposentado de um 
Hospital do Estado) como contato lá. VANDERLEI assevera que precisam conversar direitinho. Combinam de conversarem mais 
tarde.  

ZILMAR FLORÊNCIO ALCÂNTARA

COMENTÁRIO:

6499997161 11/04/2013 08:43:29 11/04/2013 08:44:50

        0 00:01:21 6227647600 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ROBERTA conversa com RACINE e diz que está entrando na conta deste um cheque de R$ 20.000,00  e que está precisando de 
um depósito que está bem acima. RACINE diz para ROBERTA segurar até a tarde. ROBERTA fala que só consegue segurar até 
no máximo de onze e meia. RACINE fala para ROBERTA segurar que eles vão ajeitar.

COMENTÁRIO:

6499997161 11/04/2013 09:38:01 11/04/2013 09:43:31

        0 00:05:30 6282329700 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI (RACINE?) fala a HNI2 que o cheque do TONI (?) está lá na conta, que é para HNI2 correr, fazer alguma coisa, que o cheque 
é de R$ 20.000,00, que falou com ROBERTA do Bradesco e ela lhe deu o prazo até 11hs da manhã. HNI2 fala que depositou 
aquele cheque de (?), que vai cobrir lá, que vai passar lá (Bradesco?). HNI diz que está com o ZILMAR, que vai passar o 
telefone do Coronel SILVIO, do Comandante, que este falou para o ZILMAR que queria ir no show  de LEONARDO em Inaciolândia. 
HNI2 diz que tem o telefone dele, que vai ligar. Conversam sobre onde LEONARDO vai descer de avião e sobre hospedagem. HNI 
diz que vai medir a pista de Inaciolândia.

COMENTÁRIO:

6499997161 11/04/2013 10:34:29 11/04/2013 10:36:15

        0 00:01:46 6499990704 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO: ZILMAR pede para HNI encaminhar logomarca de sindicato em seu email. sspzilmar@hotmail.com

TRANSCRIÇÃO:

COMENTÁRIO:

6499997161 11/04/2013 12:25:35 11/04/2013 12:28:16

        0 00:02:41 1781354593 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MARCELO conversa com FLÁVIO e repassa seu e-mail: ms_ms_2009_ms@hotmail.com. FLÁVIO diz que vai enviar a nota, 
colocar os dados certinho, que é conta jurídica. MARCELO pede FLÁVIO para enviar a nota num e os dados da pessoa jurídica 
em outro, que não é para mandar em um único e-mail, porque senão pesa.

COMENTÁRIO:

6499997161 12/04/2013 15:27:58 12/04/2013 15:29:44

        0 00:01:46 6285910330 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: RACINE pergunta onde ZILMAR está. Este diz que está no escritório de DAZIO. RACINE diz que está no escritório e não tem 
ninguém. ZILMAR fala que o escritório mudou. HNI explica endereço para RACINE, que é para este descer rumo a 88, que quando 
chegar na 88, virar primeira a esquerda, que quando chegar na praça, estão do lado direito, que está escrito "ópera assessoria" 
no muro.

COMENTÁRIO:

6499997161 13/04/2013 09:29:53 13/04/2013 09:35:17

        0 00:05:24 6484055782 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:
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TRANSCRIÇÃO: ZILMAR  conversa com o DUDU sobre a distribuição de cartazes (propaganda de uma festa?!) em várias localidades e 

municípios. A propaganda já está no rádio. DUDU pede o telefone de um restaurante, o do PAULO... ZILMAR vai autorizar que 
uns alunos almocem na PIZZARIA DO PAULO (3651-1998)...

COMENTÁRIO:

6499997161 13/04/2013 14:01:39 13/04/2013 14:03:10

        0 00:01:31 6499992374 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta ao ZILMAR se as fotos do ônibus chegaram na caixa de e-mail deste. ZILMAR  responde que está na fazenda e 
olhará mais. HNI salienta que o ônibus está a venda ou para locação e que é ideal para carregar os alunos, pois tem até ar 
condicionado. HNI pede um horário para conversar com ele amanhã...

COMENTÁRIO:

6499997161 13/04/2013 20:56:49 13/04/2013 20:57:41

        0 00:00:52 3496884770 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ZILMAR autoriza o FLÁVIO a abastecer o carro (completar) de ANTÔNIO PEZÃO, pois este irá em UBERLÃNDIA, depois de ir ao 
rio tratar dos peixes. ZILMAR orienta que é para FLÁVIO assinar a nota...

COMENTÁRIO:

6499997161 14/04/2013 11:26:21 14/04/2013 11:40:50

        0 00:14:29 6499663089 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI conversa com ZILMAR sobre assunto pessoal. Falam sobre trabalho de HNI. MNI passa a falar com ZILMAR e diz que esteve 
no Fórum e o Dr. ALESSANDRO falou que não quer que a contrate antes de mandar o rapaz embora, que realmente lá está 
precisando de gente, que o rapaz é bom de serviço. Falam sobre JOSELI querer tirar o menino. ZILMAR fala que se colocar mais 
um, vai pesar na folha. ZILMAR pergunta se MNI ligou para o TÚLIO. MNI responde que sim. ZILMAR acha que alguém já exonerou 
o menino. MNI diz que o TÚLIO falou que estava exonerado desde o dia 10. ZILMAR comenta que está atendendo o juiz com dois 
e o (?) com um. MNI comenta que alguém perguntou se ela era filha de vereador. Que ele está achando que é troca de favores, 
que disse para ele que seu pai nem conhecia o ZILMAR. MNI acha que a lei do nepotismo só vale para ela, porque não vale para 
o SAULIM, que é vereador, que alguém compra comida no pesque e pague do homem, não vale para Dra. Natália que é médica e 
todo mundo faz ultrassom na clínica... MNI diz que ele falou que até terça vai responder o ofício. ZILMAR ressalta que vai ligar 
para ele e vai dizer que está mantendo o compromisso dos dois (três?)  funcionários, que não importa para ele quem vai sair e 
quem vai entrar, que quer substituir um para ajudar o "JOSELI?".  ZILMAR comenta que está fazendo isso para ajudar MNI, que é 
sua amiga e o prefeito, que são todos eleitores de Cachoeira. MNI diz que ele deve ser amigo do rapaz, que ele deve responder o 
ofício com base naquela LeI. ZILMAR fala que não vai abrir mão, que vai substituir o rapaz e o JOSELI vê se contrata o rapaz, 
que não pode colocar mais um na folha, que está atendendo exigência do prefeito, que está ajudando ele com dois funcionários 
e o prefeito com um funcionário por conta dele (ZILMAR). MNI comenta sobre dívidas a receber. HNI volta a falar com ZILMAR 
sobre dia de início da festa de rodeio e sobre programação e show s que vão ocorrer.  HNI comenta que o "juizão" complicou a 
vida da mulher. ZILMAR fala que vai conversar com ele (juiz?) sobre fazer a substituição de funcionários.

COMENTÁRIO:

6499997161 15/04/2013 15:13:50 15/04/2013 15:15:32

        0 00:01:42 6434358000 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ZILMAR pergunta a VALMIR se alguém entregou o envelope. VALMIR diz que sim. ZILMAR fala para VALMIR fazer portaria. 
VALMIR diz que ainda não teve tempo de olhar nada.

COMENTÁRIO:

6499997161 15/04/2013 16:44:02 15/04/2013 16:47:09

        0 00:03:07 6281400407 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: VIVALDO conversa com ZILMAR sobre o VASCO DA GAMA (time) e indaga que dia que o PREFEITO volta para INACIOLÂNDIA. 
VIVALDO disse que precisa de ZILMAR na quinta-feira, pois marcou com o PREFEITO DE CAÇU, GILMAR, que irá almoçar com 
eles em INACIOLÂNDIA. VIVALDO orienta ao ZILMARA a mandar para a puta que o pariu um tal de  "MAXUEL" de UBERLÂNDIA, 
de uma empresa que queira fazer varreção em INACIOLÂNDIA, se este ligar querendo marcar audiência. ZILMAR está na 
estrada, próximo a uma barreira de f iscalização, falando ao celular... 

COMENTÁRIO:

6499997161 15/04/2013 17:21:16 15/04/2013 17:23:00

        0 00:01:44 6235351950 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JOÃO PEDRO (UCG) conversa com o FLÁVIO sobre uma entrevista num Jornal e sobre o envio de um e-mail (material) para uma 
matéria. ZILMAR está chegando em Goiânia. FLÁVIO afirma que o ZILMAR retornará a ligação.

COMENTÁRIO:

6499997161 15/04/2013 17:56:40 15/04/2013 17:58:40

        0 00:02:00 6235351950 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JOÃO PEDRO (ENTREVISTA UCG?!) - que trabalha para um PREEFEITO - conversa com o ZILMAR que está no TRIBUNAL DE 
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CONTAS entregando os balancetes. ZILMAR ficará em Goiânia e JOÃO PEDRO indica um Hotel (O CRISTAL - na 85). JOÃO 
PEDRO está em SANTO ANTÔNIO, na PREFEITURA, e salienta que reside perto do HOTEL CRISTAL em Goiânia e que assim que 
chegar na Capital, ligará para conversarem. JOÃO PEDRO propõe ir até o Hotel onde ZILMAR ficará hospedado.

COMENTÁRIO:

6499997161 15/04/2013 18:57:56 15/04/2013 19:00:01

        0 00:02:05 6499991851/649999027

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HOMEM pergunta ao ZILMAR sobre o serviço da SIRLENE. ZILMAR responde que está aguardando sair uma licitação, na área de 
Educação, em maio (TERCEIRIZAÇÃO). ZILMAR falará com a ZEZÉ para deixar o nome de SIRLENE agendado. 

COMENTÁRIO:

6499997161 15/04/2013 22:05:10 15/04/2013 22:06:42

        0 00:01:32 SEM REGISTRO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MULHER DO PELÉ pede ao ZILMAR uma ajuda na liberação de "ambulância" para que seja levada à cidade de QUIRINÓPOLIS em 
decorrência de dores numa cirurgia (retirada de útero). ZILMAR pede à MULHER que ligue para ELAINE do HOSPITAL (9999-
0265). 

COMENTÁRIO:

6499997161 16/04/2013 09:53:23 16/04/2013 09:56:04

        0 00:02:41 6192263344 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: LUISINHO DO HOTEL pergunta se o PREFEITO ZILMAR está na cidade hoje, pois necessita do apoio deste para baixar o IPTU de 
três terrenos para pagamento. ZILMAR está em Goiânia. LUISINHO pede ao PREFEITO que ligue lá pedindo a baixa. LUISINHO 
salienta que o valor lá está em mais de R$ 1.000,00. O PREFEITO esclarece que está fazendo um projeto para encaminhar para 
Câmara no sentido de baixar o valor, pois muitos querem pagar e não tem condições. LUISINHO necessita de uma declaração de 
que paga o IPTU e pede ao PREFEITO que fale com o responsável para a emissão do referido documento. ZILMAR se 
compromete a falar com o WALMIR para ver se este resolve para  nós...

COMENTÁRIO:

6499997161 16/04/2013 15:07:50 16/04/2013 15:09:39

        0 00:01:49 6499997230 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:  

TRANSCRIÇÃO: ZILMAR - Oi VALMIR!
VALMIR -  Oh! bichão! 
ZILMAR - Oi!
VALMIR -  Cê foi, cê lá na JMÉDICA?
ZILMAR - Não, ainda não, 
VALMIR -  Não, que o menino falou que ia te ligar procê procurar ele, e, ta, né, nessa pressão todinha, e aquele restante nosso?
ZILMAR - Pois é, certamente eles vão passar né, certamente eles tão aguardando pegar do lado deles pá...
VALMIR -  Já lembra eles,  já lembra eles, fala: oh! MILTON, tem, é, nóis tamo, fazendo da forma que foi combinado, o VALMIR ta 
lá resolveno, já passei  pra ele resolver lá para nóis, e, acima de tudo, assim, cê ta me cobrano, eu entendo tudo, mais, é, as 
nossas coisa num aconteceu como era para ter acontecido também não, 
ZILMAR - Unh! hum!
VALMIR -  Não que um erro vai corrigir outro erro, cê fala para ele né?
ZILMAR - É lógico, unh! hum!
VALMIR -  Assim, é, eu te agradeço demais, cê fez acontecer muita coisa com, a força que ocê deu pra nóis, né? Isso aí acima 
de tudo, isso aí vai prevalecer  com certeza, né?
ZILMAR - Unh! hum!
VALMIR -  Mais a gente também ficou numa incerteza aí dentro da situação, ta?
ZILMAR - Certeza né. Cê me desculpa.
VALMIR -  Não, tranqüilo, e num deixa de ir lá não cara, num deixa de ir lá não.
ZILMAR - Não, vou lá. 
VALMIR -  Ê, ê, ê, ele, ele, aquele dia, cê falou que ele te ralou pra caramba né? comigo não foi diferente não, ... de vez em 
quando eu apanhava ele, levantava ele um pouquinho pra cima, ele foi man, man, mansano mais.
ZILMAR - Unh! hum! 
VALMIR -  Então ta.
ZILMAR - Eu vou lá.
VALMIR -  Beleza, falou.
ZILMAR - Então, falou então.

COMENTÁRIO:

6499997161 17/04/2013 07:19:29 17/04/2013 07:21:42

        0 00:02:13 6484081968 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI diz que a reunião (com o Governador) é na quarta-feira (18/04). HNI2 diz que não poderá ir porque terá uma "audiência" com 
a Polícia Federal em Rio Verde, que está marcada desde fevereiro. HNI diz que marcou uma também, mas não sabe com quem. 
HNI2 diz que aquilo que foi conversado entre eles e o que HNI  (preparou ?), terá que levar (para a reunião). HNI diz que levará 
tudo em ofício. HNI2 diz que conseguiu um amigo de Rio Verde que faz. Diz também que falará com (Dr. PATRICK ?) para ver se 
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ele faz a audiência, para que fique liberado para ir à reunião. 

COMENTÁRIO:

6499997161 17/04/2013 10:44:43 17/04/2013 10:46:04

        0 00:01:21 6298033136 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: PINGO procura pelo prefeito ZILMAR, FLÁVIO(assessor do prefeito) pergunta-o como está, PINGO diz que f icará melhor quando 
eles(ZILMAR) baterem o martelo com ele(PINGO), não diz o que se trata. FLÁVIO diz que não é com eles, é com o pessoal da 
comissão, (não diz qual) e, pergunta se ele falou com o VALMIR, PINGO diz que o prefeito f icou de lhe dar uma resposta. FLÁVIO 
diz que isso terá que ser visto com o VALMIR. PINGO sugere que o prefeito teria conversado com VALMIR, FLÁVIO diz acreditar 
que ele tenha falado alguma coisa e, informa o telefone do VALMIR na prefeitura: 3435-8007, PINGO diz que irá ligar para o 
mesmo.

COMENTÁRIO:

6499997161 17/04/2013 10:50:34 17/04/2013 10:51:19

        0 00:00:45 6298033136 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI liga e pede para falar com ZILMAR. HNI diz para ZILMAR que está em sua casa. ZILMAR pede para falar com MNI. 
 
MNI x ZILMAR: ZILMAR pergunta para MNI se o rapaz ainda está lá na casa. MNI diz que está lá na porta. ZILMAR pede para 
chamar o rapaz para dentro, para o RENATO pagar e  pegar o cheque.

COMENTÁRIO:

6499997161 17/04/2013 10:55:16 17/04/2013 10:57:13

        0 00:01:57 6499922636 EFETUOU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: JADER pergunta FLÁVIO por DARIO, pois precisa ver se este arruma uma gasolina para um pessoal ir à cidade de 
Quirinópolis/GO. FLÁVIO passa o telefone para DARIO. JADER pergunta se DARIO arruma gasolina para ele. DARIO diz que sim, 
e pergunta se é para a sua pessoa , JADER diz que não e, que TÚLIO irá passar na prefeitura para pegar o combustível com o 
mesmo. DARIO pergunta para onde o mesmo irá, JADER informa o destino: Quirinópolis. DARIO pergunta se 15 litros é suficiente, 
JADER diz que 10 litros é suficiente. DARIO diz para mandar TÚLIO procurá-lo na prefeitura.

COMENTÁRIO:

6499997161 17/04/2013 12:00:43 17/04/2013 12:01:25

        0 00:00:42 SEM REGISTRO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: INTERLOCUTORES não identif icados tiram dúvida sobre entrada ou não  de dinheiro. Não entrou nadinha na conta, assevera um 
deles.

COMENTÁRIO:

6499997161 17/04/2013 12:02:03 17/04/2013 12:03:12

        0 00:01:09 SEM REGISTRO

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI pergunta a HNI2 se deu tudo certo. HNI2 responde que deu beleza, mas que não caiu nada não. HNI pede informações sobre 
a estrutura para montar um rodeio..

COMENTÁRIO:

6499997161 17/04/2013 15:20:54 17/04/2013 15:22:20

        0 00:01:26 6132153504 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: FLÁVIO - ASSESSOR DO PREFEITO ZILMAR - atende uma ligação do GABINETE DO DEPUTADO JOVIAR ARANTES, que pede 
para falar com o PREFEITO. ZILMAR confirma sua ida no encontro com o GOVERNADOR às 14h30...

COMENTÁRIO:

6499997161 17/04/2013 17:12:04 17/04/2013 17:12:45

        0 00:00:41 6499997131 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI avisa a HNI2 que entraram R$ 43.000,00 e indaga o que HNI quer fazer com o restante... Combinam de se encontrar mais 
tarde...

COMENTÁRIO:

6499997161 18/04/2013 09:19:16 18/04/2013 09:21:00

        0 00:01:44 6499993160 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: HNI alerta ZILMAR sobre o que foi falado na Câmara, o Bruno, diz que "seu prazo tá curto, tão trabalhando pra te derrubar 
mesmo... pra te derrubar de qualquer jeito" "antes da festa". ZILMAR diz que já está atento com ele. HNI diz que viu o WILSON 
buscando o Bruno em casa. 
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COMENTÁRIO:

6499997161 18/04/2013 11:40:43 18/04/2013 11:42:28

        0 00:01:45 6499992733 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ZILMAR comenta com MNI que está indo para Goiânia, que vai falar com MARCONI hoje. MNI fala que a mulher da casinha está 
falando de ir embora, que ela não consegue arrumar serviço para ela, que não sabe como fazer sem ninguém lá. ZILMAR diz que 
não é problema, que consegue arrumar, que é para ela esperar um pouco, que vai colocá-la para varrer rua.

COMENTÁRIO:

6499997161 19/04/2013 14:58:36 19/04/2013 15:06:36

        0 00:08:00 6496255547 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ZILMAR pergunta ao DOUTOR MARQUINHO se viu a notinha que saiu no DIÁRIO DA MANHÃ hoje, sobre a permanência dele 
frente à PREFEITURA da cidade. ZILMAR e FLÁVIO querem saber sobre a veracidade da notícia - decisão do juiz "LUCIANO 
HANA" - para que possam comemorar... DOUTOR MARQUINHOS salienta que, se a decisão for realmente nos termos lidos, 
ZILMAR ganhou no TRE. 

COMENTÁRIO:

6499997161 19/04/2013 15:07:23 19/04/2013 15:10:11

        0 00:02:48 6282390808 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ZILMAR pergunta à TATIANA se é verdade a notícia do DM em relação à decisão de LUCIANA HANA quem mantém ZILMAR à 
frente da PREFEITURA. TATIANA responde que ele será julgado no pleno, depois TATIANA salienta que não tem conhecimento 
da notícia e que olhará. ZILMAR pede que ela confirme e que o avise, pois o povo quer comemorar, já estão com foguetes nas 
mãos.  

COMENTÁRIO:

6499997161 20/04/2013 08:25:30 20/04/2013 08:27:44

        0 00:02:14 6484023131 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: MAXUEL (de Rio Verde) diz à ESPOSA do ZILMAR que esteve em sua residência no dia da licitação, questiona se ZILMAR estará 
em Inaciolândia. ESPOSA de ZILMAR nega. MAXUEL questiona se ela tem o telefone de VIVALDO. ESPOSA de ZILMAR pede 
para ligar no 99991213 e solicitar o número de telefone.

COMENTÁRIO:

6499997161 22/04/2013 10:32:48 22/04/2013 10:34:09

        0 00:01:21 6492279953 Recebeu

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ARMANDO de uma f irma de engenharia pede ao FLÁVIO para como ZILMAR. ARMANDO avisa que o THIAGO não conseguiu ver 
nada com o WALMIR e que este não conseguiu arrumar nenhum dos papéis que o THAIGO precisava, que não dá conta... 
ARMANDO pede que ZILMAR cobre do WALMIR... 

COMENTÁRIO:

6499997161 23/04/2013 09:28:26 23/04/2013 09:29:49

        0 00:01:23 6499926279 RECEBEU

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: ZÉ pede para GEANE vacina contra gripe. GEANE pergunta para quem é. ZÉ diz que é para ele mesmo. GEANE diz que quando 
chegar irá conversar com ELAINE para verif icar a possibilidade. ZÉ agradece. GEANE diz que se tiver possibilidade irá fornecer 
para o mesmo.

COMENTÁRIO:

6499997161 23/04/2013 11:07:09 23/04/2013 11:10:06

        0 00:02:57 6499997230 Efetuou

CHAMADA IMPORTANTE

Interlocutor:

Data Início: Data Término:

Duração:

Telefone:

RESUMO:

TRANSCRIÇÃO: WALMIR pergunta ao ZILMAR se este ainda está em Goiânia. ZILMAR responde que sim. WALMIR indaga ZIMAR se este esteve 
com o  LACÍNIO e salienta que é necessário pagar o DIVINO DONIZETH hoje (metade)... WALMIR esclarece que na ORLA precisa 
de uma prorrogação de mais 30 dias... WALMIR pede a ZILMAR que o posicione sobre as providências. Conversam sobre as 
despesas do rodeio e WALMIR solicita que ZILMAR informe ao LACÍNIO que irá ver o que faz para passar algo para ele até 
sexta... 
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