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Conselho quer cassação de vereador
por ironia com linguagem neutra
Órgão da Promoção da Igualdade Racial vê ato de racismo de Santão (PSC), que em sessão solene
disse nunca ter visto alguém cumprimentar “achocolatado” após gestora dar boa tarde a “todes”
Devanir Parra/CML

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ – COHAPAR, torna público
que RECEBEU do IAP, a Licença de Instalação para a implantação do
empreendimento Vila Santana (1ª etapa), localizado no município de
Prudentópolis. (LI 253981)
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Pregão Eletrônico
Aquisição de Material Permanente para realização das
OBJETO
atividades esportivas e recreativas do Projeto Verão Maior
e atender o Projeto Paraná Mais Lazer.
RR$ 143.576,00 (Cento e quarenta e três mil quinhentos e
VALOR MÁXIMO setenta e seis reais).
08/10/2021 às 09:00 – Abertura e 08/10/2021 às 09:30 –
D. ABERTURA
Lances – Horário de Brasília.
LOCAL DA DISPUTA
www.licitacoes-e.com.br
E EDITAL
INFORMAÇÕES
www.comprasparana.pr.gov.br
PREGOEIRO
Ronald Pedro Catarino
PROTOCOLO
N. LICITAÇÃO BB
MODALIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA
PREVIDÊNCIA - SEAP
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA PARA CONTRATAÇÕES
PÚBLICAS - DECON
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 991/2021 SRP
PROTOCOLO Nº 16.757.605-2
OBJETO: Registro de Preços, por um período de 12 meses, para futura e
eventual aquisição de Telhas de Fibrocimento.
INTERESSADO: Diversos órgãos e entidades.
AUTORIZADO Exmo. Sr. Marcel Henrique Micheletto- Secretário da
Administração e da Previdência, em 16 de setembro de 2021.
ABERTURA: 07 de outubro de 2021 às 09:30hrs.
LOCAL da DISPUTA e EDITAL:www.licitacoes-e.com.br
Informações Complementares: www.comprasparana.pr.gov.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1121/2021 – HUOP/UNIOESTE.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de nutrição parenteral, oligoelementos e polivitamínico para consumo frequente no Hospital
Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo total estimado: R$
137.742,70. Recebimento das propostas: Das 09:00h do dia 23/09/2021 até
às 09:00h do dia 05/10/2021. Abertura das propostas e recebimento dos
lances: 05/10/2021, 09:00h. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1177/2021 – HUOP/
UNIOESTE. Objeto: locação de 01 (um) equipamento/tecnologia “Analisador
automatizado para identiﬁcação rápida de microrganismos de importância
clínica (bactérias Gram-positivas, Gram-negativas e leveduras) e testes de
sensibilidade antimicrobiana (antibiograma) com detecção de marcadores de
resistência bacteriana”, com fornecimento parcelado de insumos compatíveis
com os equipamentos/tecnologias locados para consumo frequente no Hospital
Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo total estimado: R$
530.953,12. Recebimento das propostas: Das 09:00h do dia 23/09/2021 até
às 09:00h do dia 07/10/2021. Abertura das propostas e recebimento dos
lances: 07/10/2021, 09:00h. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1178/2021 – HUOP/
UNIOESTE. Objeto: aquisição de Equipamento de Hemodinâmica - Angiograﬁa
Digital para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo
total estimado: R$ 2.995.836,66. Recebimento das propostas: Das 09:00h
do dia 23/09/2021 até às 09:00h do dia 05/10/2021. Abertura das propostas
e recebimento dos lances: 05/10/2021, 09:00h. Os editais e demais informações encontram-se à disposição dos interessados junto à Com. de Licitação do
HUOP, ou Fone: (45) 3321-5397, ou ainda nas home-pages www.unioeste.br/
huop, www.comprasparana.pr.gov.br ou www.comprasnet.gov.br em conformidade com o Dec. Est. n.º 2452, de 07/01/04. Cascavel, 22/09/2021.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE
DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO-UASG: 926097
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 1086/2021 – Objeto: Aquisição de mesa e fragmentadora de papel
para atender as demandas da biblioteca do Campus de Cascavel - UNIOESTE. Valor máximo previsto: R$ 14.541,40. – RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 8h00 do dia 01/10/2021, no sítio https://www.gov.
br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS LANCES: A partir das 08h30min. do
dia 15/10/2021 horário de Brasília/DF no mesmo endereço eletrônico. O
edital e as demais informações complementares encontramse à disposição
dos interessados junto à Comissão Permanente de Licitação, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE/Reitoria), na Rua Universitária, 1619 – Jardim Universitário – Caixa Postal n°. 00701 – CEP
858190110 – Cascavel – Paraná, ou pelo Fone: (45) 3220-3050, na homepage www.unioeste.br, ou ainda no portal da transparência do Estado do
Paraná, disponível no link: http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/
licitacoes/inicio?windowId=ff2 em conformidade com o Decreto Estadual n°.
2.504/04, de 07 de janeiro de 2004 – Cascavel 21 de setembro de 2021
(Lílian Tellini Solda – Pregoeira).

Vereador Santão, que é policial rodoviário federal, disse que só irá se manifestar no processo;
presidente do conselho cita artigo do Código de Ética e Decoro da Câmara no pedido de cassação
Rafael Machado
Reportagem Local

O Conselho Municipal de
Promoção da Igualdade Racial protocolou uma representação na Câmara pedindo que o
mandato do vereador Claudinei Pereira dos Santos, o Santão (PSC), seja cassado. A solicitação feita no final de agosto se baseia em uma ironia do
parlamentar com a linguagem
neutra durante a sessão de 5
de agosto.
A Câmara realizava um ato
solene sobre o Dia Estadu-

al de Combate ao Feminicídio
e recebia diversas lideranças
que lidam todos os dias com
o tema. Na hora de seu discurso, a gestora municipal de
Promoção da Igualdade Racial
de Londrina, Maria de Fátima
Beraldo, cumprimentou quem
acompanhava a sessão com a
seguinte declaração: “Boa tarde a todos, a todas e a todes”.
O termo “todes” refere-se à
inclusão de pessoas que não
se identificam com os gêneros
masculino ou feminino. Santão ironizou. “Nunca vi a pessoa cumprimentar um acho-

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL - FUNDEPAR
AVISO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 811/2021 – GMS/FUNDEPAR
PROTOCOLO Nº 17.514.537-0 OBJETO: Registro de Preços para futura e
eventual aquisição de amido de milho, canjiquinha ﬁna ou média, farinha de
mandioca branca ou torrada, farinha de mandioca ﬂocada – tipo biju, farinha de
milho ﬂocada – tipo biju, farinha de trigo – tipo I, fermento químico em pó, fubá
de milho comum, trigo para quibe e sagu, destinados ao Programa de Alimentação Escolar, Colégios Estaduais Agrícolas e Florestal e demais estabelecimentos de ensino vinculados à Secretaria de Estado da Educação do Paraná.
DATA E HORÁRIO DA DISPUTA: 07/10/2021, às 09:00 (nove horas) por meio
de sistema eletrônico do Banco do Brasil. VALOR MÁXIMO: R$ 10.563.400,00
(dez milhões, quinhentos e sessenta e três mil e quatrocentos reais). RETIRADA DO EDITAL E DOS ELEMENTOS TÉCNICOS INSTRUTORES: encontramse à disposição no portal www.licitacoes-e.com.br – PREGÃO ELETRÔNICO
DO BANCO DO BRASIL, pesquisa avançada (INSTITUTO PARANAENSE DE
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL). Também no portal www.comprasparana.pr.gov.br no link Consulta a Licitações: Consulta de Editais. Informações:
(41) 3250-8286 ou (41) 3250-8302. DATA: 20/09/2021. Comissão Permanente
de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n.º 065/2021 – Processo n.º 028932 - Objeto: Contratação
de empresa especializada na locação de equipamentos para prestação de
serviços contínuos de impressão com tecnologia térmica para o Hospital
Universitário Regional dos Campos Gerais. Valor Máximo de R$ 288.000,00.
Recursos Financeiros do Tesouro. Recebimento das propostas: até 09h00min
de 06/10/2021. Início da Sessão Pública: às 10h00 de 06/10/2021 (Nº da
Licitação: 897608). O edital e seus anexos com as especiﬁcações detalhadas
dos produtos, bem como os resultados de todas as fases desta licitação poderão ser consultados no site www.licitacoese.com.br.
Ponta Grossa, 22 de setembro de 2021.
Saulo Pontarolo Marenda – Pregoeiro.

colatado, mas talvez seja uma
questão de cultura. Eu vou me
despedir então dizendo boa
tarde aos ‘tódis’, ‘nescaus’ ou
‘nescais’, aos cafés, aos chás,
derivados de leite em geral”.
Para a presidente do conselho, Fiama Heloisa dos Santos,
a fala do parlamentar foi racista. “Sem dúvida foi um ato de
racismo. A gente acha que ser
racista é dizer que não quer ficar ao lado da pessoa porque
ela é preta, mas não é só isso. O
racismo estrutural vem de uma
maneira bem sutil e com brincadeirinhas, com tons de deboche. Além disso, nos afetou
porque a mulher atingida é gestora de políticas de igualdade
racial em Londrina”, explicou.
Citando um dos artigos do
Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara no documento de quatro páginas que
pede punições, a entidade afirma que Santão utilizou “expressões ofensivas, discriminatórias ou preconceituosas durante o uso da palavra ou no relacionamento com seus pares
ou com o público durante os
trabalhos legislativos”.
Procurado pela FOLHA,
Santão, que é policial rodoviário federal, informou que só
vai se manifestar no processo.
A denúncia ainda não foi recebida pela Mesa Executiva. Se
isso acontecer, segue para parecer da Assessoria Jurídica e,
após, manifestação do vereador. Em seguida, a Mesa decide se arquiva a representação
ou a acata e a envia ao Conselho de Ética.
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