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CLAUDIO HUMBERTO
“O próprio Senado é desrespeitado
pelo presidente da CCJ”
Eduardo Girão (Pode-CE) sobre a enrolação de Davi Alcolumbre
em marcar a sabatina de André Mendonça ao STF

Diesel 9,1% mais caro
incita caminhoneiros
à greve
O aumento-jumbo dos
combustíveis, anunciado nesta segunda (25) pela Petrobras, reforçou a suspeita, no
governo, de influência político-partidária na decisão dos
tecnocratas da estatal que fixam percentuais de reajuste.
A suspeita decorre do reajuste cavalar de 9,1% no diesel
48h depois de o governo evitar uma greve dos caminhoneiros de proporções imprevisíveis. “Aumentar o diesel em

9,5% mais parece uma provocação para tornar a greve
inevitável”, admite importante integrante do governo.
NÚMEROS ESTRANHOS
O aumento, 17 dias antes,
no diesel, de 3,1%, já pareceu estranho em Brasília, que o
atribui, em parte, ao aparelhamento político da estatal.
BOQUINHAS ATIVISTAS
Governos do PT “aparelharam” o governo nomeando ativistas sobretudo nas estatais,
onde salários são maiores e os
privilégios mais amplos.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE
DO PARANÁ
UNIOESTE – Campus de Marechal Cândido Rondon
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 011/2021 – UNIOESTE/Campus de Marechal
Cândido Rondon e nº 027/2021 - GMS (CR nº 2840/2021). Objeto: “Contratação
de empresa para a prestação de serviços de manutenção de aparelhos de
ar condicionado com fornecimento de peças para a UNIOESTE/Campus
de Marechal Cândido Rondon”. Valor Total: R$ 276.395,80. Abertura: 09 de
novembro de 2021, às 09h00min, na UNIOESTE/Campus de Marechal Cândido
Rondon. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital encontra-se à disposição
dos interessados no www.unioeste.br e rondon.licitacoes@unioeste.br. Mal.
Cândido Rondon, 25 de outubro de 2021. Cleide M. M. Scherer/Pregoeira.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL - FUNDEPAR

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1398/2021 – GMS/FUNDEPAR
PROTOCOLO Nº 17.458.779-5 OBJETO: execução de reparos no Colégio
Estadual Cívico Militar Beatriz Biavatti, no Município de Francisco Beltrão/PR.
DATA E HORÁRIO DA DISPUTA: 11 de novembro de 2021, às 09:00 (nove
horas) por meio de sistema eletrônico do Banco do Brasil. VALOR MÁXIMO:
R$ 501.507,19 (quinhentos e um mil, quinhentos e sete reais e dezenove centavos).RETIRADA DO EDITAL E DOS ELEMENTOS TÉCNICOS INSTRUTORES: encontram-se 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: 22/10/2021.
Comissão Permanente de Licitação.

SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL
PARANÁ EDIFICAÇÕES – PRED
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N. 0091/2021 GMS
PROTOCOLO N. º 17.431.498-5
Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma no sistema de
climatização do Palácio Iguaçu, sita à Praça Nossa Senhora de Salette, no
município de Curitiba, Paraná, conforme planilha orçamentária de referência
(Anexo XIV) e demais elementos técnicos instrutores.
Preço Máximo: R$ R$ 1.916.940,68 (um milhão, novecentos e dezesseis mil,
novecentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos).
Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias corridos.
Retirada do Edital: A partir do dia 27 de outubro de 2021 no endereço eletrônico
www.comprasparana.pr.gov.br .
Abertura dos Envelopes: Dia 30 de novembro de 2021, às 09:30 (nove horas
e trinta minutos) na Sala de Licitações da PRED, sita à Avenida Iguaçu, n. º 420,
Rebouças, 6º andar, Curitiba, Paraná.
Curitiba, 25 de outubro de 2021.
MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Diretor Geral da Paraná Ediﬁcações

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 1430/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de copos, sacos plásticos, ﬁlme de PVC, material de higiene e outros
para consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.
Valor máximo total estimado: R$ 454.188,81. Recebimento das propostas: Das
09:00h do dia 26/10/2021 até às 09:00h do dia 12/11/2021. Abertura das propostas e recebimento dos lances: 12/11/2021, 09:00h. O edital 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, 25/10/2021.

DESAFIO EXPLÍCITO
Os tecnocratas aumentaram
a gasolina em 7% um dia após
Arthur Lira prometer reduzir
esse preço em 8% com proposta aprovada na Câmara.
GULA CONTIDA
A ideia da proposta é que o
ICMS não torne mais caro o
combustível. Por isso o projeto
aprovado na Câmara torna fixo
o percentual do tributo.
BUSCA ATIVA NO DF
O governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), avalia
a possibilidade de deflagrar
“busca ativa” de idosos em
idade mais avançada, em suas
casas, para aplicar segunda e
terceira doses de vacinas contra covid.
LOROTEIROS
Aumentam o etanol, 28,2%
só este ano, porque a Petrobras não quer tornar sua gasolina menos atraente ao consumidor. Mas a ANP mandou um
burocrata à Câmara para dizer
que a culpa é do produtor. Farsantes.
HÍBRIDA PERMANENTE
A deputada Luisa Canziani (PTB-PR) apresentou projeto para tornar permanente a possibilidade de escolas
do ensino médio adotarem a
educação híbrida (presencial
e remota)
PENSANDO BEM...
...é só transformar o auxílio
em precatório, que ninguém
vai se preocupar com teto de
gastos.
Leia coluna completa
www.folhadelondrina.com.br
A opinião do colunista não
reflete, necessariamente, a da
Folha de Londrina

(43) 99869-0068

politica@folhadelondrina.com.br

Câmara de
Rolândia abre
licitação de
R$ 132 mil
para compra
de veículo
Advogado do Legislativo diz que os
os dois carros da frota estão com
vários anos de uso e que o valor para
o novo modelo é o menor pesquisado
Rafael Machado
Reportagem Local

A Câmara Municipal de Rolândia (Região Metropolitana
de Londrina) abriu licitação
para comprar um novo veículo, o terceiro da frota. A
previsão é gastar até R$ 132
mil. Os outros dois, um Vectra
2006 e um Cruze Sedan 2014,
não estariam mais atendendo
à demanda dos 10 vereadores.
“Eles estão bem rodados, com
muitos anos de uso. Apesar de
terem manutenção frequente,
são modelos mais antigos”, explicou o advogado do Legislativo, Anderson Franzão, que é
presidente da comissão deste
processo licitatório.
Segundo o edital, lançado

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº
1271/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro de preços para futura e eventual
aquisição de medicamentos diversos para consumo frequente no Hospital Universitário
do Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo total estimado: R$ 3.946.833,56.
Recebimento das propostas: Das 09:00h do dia 26/10/2021 até às 09:00h do
dia 09/11/2021. Abertura das propostas e recebimento dos lances: 09/11/2021,
09:00h. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1135/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto:
Registro de preços para futura e eventual aquisição de Concentrado Polieletrolítico
para Hemodiálise Fração Ácida para consumo frequente no Hospital Universitário do
Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo total estimado: R$ 35.592,00. Recebimento
das propostas: Das 09:00h do dia 26/10/2021 até às 09:00h do dia 10/11/2021.
Abertura das propostas e recebimento dos lances: 10/11/2021, 09:00h. PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 1267/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: locação de 02 (dois)
equipamentos/tecnologias “Analisador semiautomático para tiras de Urina”, com
fornecimento parcelado de insumos compatíveis com os equipamentos/tecnologias
locados, para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo total
estimado: R$ 35.809,50. Recebimento das propostas: Das 09:00h do dia 26/10/2021
até às 09:00h do dia 11/11/2021. Abertura das propostas e recebimento dos lances:
11/11/2021, 09:00h. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1125/2021 – HUOP/UNIOESTE.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos
diversos para consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná HUOP. Valor máximo total estimado: R$ 815.455,23. Recebimento das propostas:
Das 09:00h do dia 26/10/2021 até às 09:00h do dia 12/11/2021. Abertura das
propostas e recebimento dos lances: 12/11/2021, 09:00h. PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 1303/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro de preços para futura e eventual
aquisição de adaptador de gastrostomia, adesivo para ﬁxação dreno, cateter para
embolectomia curativo transparente e em rayon, ﬁxador para sonda nasal, garrote, kit
curativo, kit tração ortopédica e peso para tração, manifold, placa de bisturi e punch
dermatológico, com comodato, para consumo frequente no Hospital Universitário do
Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo total estimado: R$ 433.918,41. Recebimento
das propostas: Das 09:00h do dia 26/10/2021 até às 09:00h do dia 10/11/2021.
Abertura das propostas e recebimento dos lances: 10/11/2021, 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, 22/10/2021.

em outubro, o carro deve ser
zero km, ano 2021, ter quatro
portas e capacidade para cinco
passageiros, câmbio automático, air-bag duplo, sensor de estacionamento traseiro com aviso sonoro, computador de bordo e bancos em couro, além
de outras exigências. “Pesquisamos os preços do mercado
de veículos que atenderiam as
nossas necessidades e esse valor foi o mais barato que encontramos”, disse o servidor.
A comissão que Franzão coordena é composta apenas por
funcionários concursados, que
iniciaram a pesquisa depois que
a Câmara rolandense manifestou o interesse de aumentar
a frota. “Os outros dois carros
continuarão a ser usados normalmente. Não temos perspectiva de comprar mais nenhum”,
adiantou. Questionado se o custo seria razoável, ele disse que
não poderia responder a essa
pergunta porque “não fui eu
quem determinou o valor”.
Em Rolândia, assim como na
maioria das câmaras municipais, o uso dos veículos oficiais
segue algumas regras. O parlamentar detalha para onde vai, o
objetivo da utilização, se em um
evento dentro ou fora da cidade,
e pega a liberação com o diretorgeral do Legislativo. O mesmo
vale para os servidores, que também precisam assinar um termo
e anotar as quilometragens de
entrada e saída.
Se nenhuma empresa questionar o resultado da licitação,
a expectativa é que o novo carro esteja disponível ainda neste
ano para os vereadores. A última aquisição foi em 2014.
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