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Em 10 anos, Lei de Acesso à
Informação tem 1 milhão de pedidos
Ministério da Economia é o órgão do governo federal que demanda a maioria das solicitações;
tempo médio de respostas aos 1.079.829 de pedidos contabilizados pelo painel da CGU é de 15 dias
Pedro Peduzzi
Agência Brasil

Brasília - A ControladoriaGeral da União (CGU) contabiliza, em dez anos, 1.079.829 pe-

didos de informações a órgãos
e entidades do governo federal,
via Lei de Acesso à Informação
(LAI). As demandas são feitas
a partir da plataforma Fala.BR
(fala.br.cgu.gov.br).

Prefeitura Municipal de Curitiba
Fundação Estatal de Atenção à Saúde
CURITIBA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N°. 150/2021
A Fundação Estatal de Atenção à Saúde torna público, para conhecimento dos interessados, que
realizará licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico, com as seguintes características: Processo
Administrativo n°. 308/2021. Pregão com itens de ampla concorrência e item com cota reservada
para ME/EPP.
OBJETO: Registro de Preços para futuro fornecimento de medicamentos.
VALOR TOTAL ESTIMADO DO PREGÃO: R$ 2.135.808,44 (dois milhões, cento e trinta e cinco mil,
oitocentos e oito reais e quarenta e quatro centavos).
DATA/HORÁRIO PARA ENVIO DE PROPOSTA(S): a partir do dia 19/11/2021 às 08h até o dia
03/12/2021 às 08h30.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 03/12/2021 às 08h40.
DATA/HORÁRIO PARA ENVIO DE LANCES: 03/12/2021 – a partir das 09h.
AS PROPOSTAS e lances deverão ser encaminhados via internet respeitando a data e horários
determinados acima. O portal em que ocorrerá a disputa é o www.publinexo.com.br.
O EDITAL está à disposição dos interessados no portal de compras da Feas: www.publinexo.com.br
bem como no site da Feas: www.feaes.curitiba.pr.gov.br.
SOMENTE poderão participar do envio de lances as empresas que estiverem devidamente cadastradas no portal de compras da Feas (www.publinexo.com.br ) e que apresentarem propostas.
INFORMAÇÕES pelos fones: (41) 3316-5927; 3316-5967.
Curitiba, 19 de novembro de 2021.
Juliano Eugenio da Silva
Pregoeiro

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 1552/2021 – 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$ 100.891,6. Recebimento das propostas: Das 09:00h do dia 19/11/2021 até às
09:00h do dia 01/12/2021. Abertura das propostas e recebimento dos lances:
01/12/2021, 09:00h.
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº
1549/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro de preços para futura e eventual
aquisição de Fios de sutura para consumo frequente no Hospital Universitário do
Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo total estimado: R$ 52944,76. Recebimento
das propostas: Das 09:00h do dia 19/11/2021 até às 09:00h do dia 01/12/2021.
Abertura das propostas e recebimento dos lances: 01/12/2021, 09:00h.
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 1616/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro de preços para futura e
eventual aquisição de gêneros alimentícios e dieta enteral para crianças para
consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor
máximo total estimado: R$ 147317,36. Recebimento das propostas: Das 09:00h
do dia 19/11/2021 até às 09:00h do dia 03/12/2021. Abertura das propostas e
recebimento dos lances: 03/12/2021, 09:00h.
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 1554/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro de preços para futura e
eventual aquisição de peças e acessórios para equipamentos médicos para
consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor
máximo total estimado: R$ 113315,55. Recebimento das propostas: Das 09:00h
do dia 19/11/2021 até às 09:00h do dia 01/12/2021. Abertura das propostas e
recebimento dos lances: 01/12/2021, 09:00h.
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 1663/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro de preços para futura e
eventual aquisição de Gases para a manutensão de ar condicionados e GLP, com
comodato para consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná HUOP. Valor máximo total estimado: R$ 190086,6. Recebimento das propostas:
Das 09:00h do dia 19/11/2021 até às 09:00h do dia 02/12/2021. Abertura das
propostas e recebimento dos lances: 02/12/2021, 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, 18/11/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n.º 122/2021 – Processo n.º 029435 - Objeto: Contratação de empresa especializada em obra de ampliação da rede elétrica e readequação elétrica para o
Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais. Valor Máximo de R$ 442.822,73. Recursos Financeiros do Tesouro. Recebimento das propostas: até 09h00min de 02/12/2021.
Início da Sessão Pública: às 10h00 de 02/12/2021 (n.º da Licitação: 908730). 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.licitacoes-e.com.br.
Ponta Grossa, 18 de novembro de 2021. Saulo Pontarolo Marenda – Pregoeiro.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1637/2021
Protocolo: 18.286.389-0
Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição de Galões de 20 litros de Líquido Gerador de Espuma - LGE para Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná
Abertura: 01/12/2021 às 08h45min.
O edital encontra-se à disposição no portal www.comprasparana.pr.gov.br e www.
licitacoes-e.com.br ícone LICITAÇÕES DO PODER EXECUTIVO licitações
por instituição, ID BB 908407, SESP, 19/11/2021.

Publicada em 18 de novembro de 2011, a lei completou
ontem (18) exatos dez anos.
Como a portaria previa um
prazo de 180 dias para entrar
em vigor, os primeiros pedidos de informação começaram
a ser feitos a partir de maio de
2012.
Os pedidos de informação
podem ser feitos “por qualquer
cidadão, em qualquer localidade, sem a necessidade de apresentar motivo, sendo necessário apenas informar um número de documento válido, como
RG, CPF ou passaporte, por
exemplo”.
A plataforma disponibiliza
também outros canais de contato com o cidadão. Entre eles,
espaços para denúncias, sugestões, elogios e reclamações.
De acordo com a CGU,
99,6% dos pedidos feitos até o
momento foram respondidos,
enquanto apenas 0,38% estão
em tramitação.
Atualmente, o tempo médio
de respostas para os 1.079.829
pedidos contabilizados pelo
Painel Lei de Acesso à Informação, desde a entrada em vigor
da lei, é de 15,08 dias. Em 2020,
o tempo médio de resposta estava em 12 dias, e, nos três primeiros meses de 2021, as res-

Agência Brasil

Segundo informações da CGU, o Ministério da Saúde é quem
lidera o ranking de omissões, com 64 demandas não respondidas

postas foram apresentadas, em
média, no prazo de 11 dias.
Dos cerca de 300 órgãos e
entidades que compõem o executivo federal, o mais demandado é o Ministério da Economia, com 110.791 pedidos
de acesso à informação. Em
segundo lugar está o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), com 59.915 pedidos.
O terceiro lugar é ocupado pelo Ministério da Cidadania (que atualmente engloba
os ex-ministérios do Desenvolvimento Social e do Esporte),
com 46.857 pedidos. O Ministério da Saúde vem em seguida, com 36.634 pedidos.

O Ministério da Saúde é
quem lidera o ranking de omissões, com 64 demandas não
respondidas, seguido da Fundação Universidade Federal do
Piauí (24 omissões); e do Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (Incra), com
23 omissões.
O Painel Lei de Acesso à
Informação reúne, “de forma
amigável e interativa”, indicadores sobre a implementação
da LAI no Brasil. Nele, há informação sobre números de pedidos e recursos, cumprimento
de prazos, perfil de solicitantes
e transparência ativa, entre outros aspectos.

Vítimas da Covid e juristas vão
pedir impeachment de Bolsonaro
Mônica Bergamo
Folhapress

São Paulo - Um grupo de juristas e advogados e também
de familiares de vítimas da epidemia da Covid-19 vai apresentar à Câmara dos Deputados um pedido de impeachment contra o presidente Jair
Bolsonaro.
Ele vai se basear nos crimes
apontados pela CPI da Covid,
que encerrou os trabalhos no
mês passado.
Entre eles estão prevaricação, charlatanismo, epidemia
com resultado de morte, infração a medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de
verba pública, incitação ao crime, falsificação de documentos particulares, crime de responsabilidade e crimes contra

a humanidade. O pedido será
protocolado no dia 8 de dezembro em Brasília.
Além de parentes de pessoas que morreram por causa da doença, quinze profissionais do direito assinarão o documento: Miguel Reale Júnior,
que assinou o pedido que levou ao impeachment de Dilma Rousseff, Sylvia Steiner, Helena Lobo da Costa, Alexandre
Wunderlich, José Rogério Cruz
e Tucci, Floriano de Azevedo
Marques, Miguel Jorge, Aloyso
Lacerda Medeiros, Clito Fornaciari Júnior, Alberto Silva Franco, Belisário dos Santos Júnior,
Antônio Funari, Walter Maierovich, Salo de Carvalho e Davi
Tangerino.
Os advogados se reuniram
nessa quinta (18) com senadores que integraram a CPI para

discutir a apresentação do pedido.
Estavam na conversa, entre outros, os senadores Omar
Aziz (PSD-AM), que presidiu a
comissão, o senador Randolfe
Rodrigues (Rede-AP), que foi
vice-presidente, e a senadora
Simone Tebet (MDB-MS).
A CPI encerrou os trabalhos
em outubro. Em seu relatório,
além de responsabilizar Bolsonaro por nove crimes, Renan Calheiros (MDB-AL) identificou 29 tipos penais e sugeriu
o indiciamento de 66 pessoas,
incluindo deputados, empresários, o ex-ministro da Saúde
Eduardo Pazuello e o atual titular da pasta, Marcelo Queiroga. Foram apontados ainda crimes cometidos por duas empresas: a Precisa Medicamentos e a VTCLog.
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