FOLHA DE LONDRINA, terça-feira, 30 de março de 2021

Política
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA
PUBLICAÇÃO DE EDITAL
Os interessados poderão acessar os editais nos sites: www.licitacoes-e.com.br e
http://www.administracao.pr.gov.br/Compras e os autos do processo.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fone 3260-6743
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 260/2021 – SESA – Aquisição de MEDICAMENTO,
conforme Anexo I do edital. ABERTURA: 12/04/2021 às 09:00 horas – VALOR
MÁXIMO: R$ 2.135.359,00 Protocolo:17.428.081-9, Autorização do Secretário
de Estado da Saúde em 19/03/2021. Identiﬁcador no www.licitacoes-e.com.br nº
863857; identiﬁcador no http://www.administracao.pr.gov.br/Compras (GMS) nº
260/2021.
Curitiba, 29 de março de 2021.
Coordenadoria de Licitações
Caetano da Rocha

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
UNIOESTE – Campus de Marechal Cândido Rondon
EXTRATO EDITAL DE LICITAÇÃO
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 (CR nº 2832/2021)
OBJETO: “Contratação de empresa visando o fornecimento de combustível
para abastecimento da frota da UNIOESTE – Campus de Marechal Cândido
Rondon”. Abertura: 14 de abril de 2021, às 09h00min, na UNIOESTE/Campus de
Marechal Cândido Rondon. Informações complementares no www.unioeste.br
ou pelo e-mail: rondon.licitacoes@unioeste.br. MCRondon, 29 de março de 2021.
Cleide M. M. Scherer/Pregoeira.

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. - CEASA/PR
CNPJ 75.063.164/0001-67
NIRE 4130003661-6 – COMPANHIA FECHADA
AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Acionistas que se encontram à disposição, na sede social da
Empresa, situada na Av. Nossa Senhora da Luz, nº 2143, bairro Jardim Social, Curitiba/
Paraná, os documentos a que se refere o art. 133 da Lei 6404/76, com as alterações
da Lei nº 10.303/2001, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2020.
Curitiba, 29 de março de 2021.
Norberto Anacleto Ortigara
Presidente do Conselho de Administração.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ
EXTRATO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto:
Registro de preços para futura e eventual aquisição de Gás refrigerante R22 para
consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo total estimado: R$ 10.235,40. Recebimento das propostas: Das 9:00h do dia
30/03/2021 até às 09:00h do dia 13/04/2021. Abertura das propostas e recebimento dos lances: 13/04/2021, 09:00h. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 – HUOP/
UNIOESTE. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de agulha de
aspiração e hipodérmica, dosador oral, lanceta e seringa para consumo frequente no
Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo total estimado: R$
945.611,00. Recebimento das propostas: Das 9:00h do dia 30/03/2021 até às 09:00h
do dia 13/04/2021. Abertura das propostas e recebimento dos lances: 13/04/2021,
09:00h. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro
de preços para futura e eventual aquisição de avental descartável, máscara PFF2 e
tripla, sapatilha e touca descartável para consumo frequente no Hospital Universitário
do Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo total estimado: R$ 1.961.368,00. Recebimento das propostas: Das 9:00h do dia 30/03/2021 até às 09:00h do dia 19/04/2021.
Abertura das propostas e recebimento dos lances: 19/04/2021, 09:00h. PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 034/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro de preços para
futura e eventual aquisição de aspirador tipo Yankauer, conector/oclusor, dispositivo
de irrigação, equipo, extensor, manifold, perfusor, prolongamento e torneirinha para
consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo total estimado: R$ 576180. Recebimento das propostas: Das 9:00h do dia
30/03/2021 até às 09:00h do dia 19/04/2021. Abertura das propostas e recebimento dos lances: 19/04/2021, 09:00h. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 – HUOP/
UNIOESTE. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Gêneros
Alimentícios para consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná HUOP. Valor máximo total estimado: R$ 324.009,74. Recebimento das propostas:
Das 9:00h do dia 30/03/2021 até às 09:00h do dia 13/04/2021. Abertura das propostas e recebimento dos lances: 13/04/2021, 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, 26/03/2021.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE
UNICENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 01/2021
OBJETO: Registro de preços para contratação eventual de postos de serviços
terceiros para as unidades da UNICENTRO em Guarapuava.
DATA ABERT. PROPOSTAS: 14/04/2021, a partir das 09 horas.
DATA SESSÃO DE LANCES: 14/04/2021, a partir das 14 horas.
VALOR: R$ 4.629.780,00.
AUTORIZADO POR: S. Magª Prof. Dr. Fabio Hernandes.
PROTOCOLO Nº: 00357/2021 de 21/01/2021.
Maiores informações junto à Diretoria de Compras e Materiais, pelo
e-mail edital.unicentro@gmail.com ou pelo fone (42) 3621-131

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 243/2021
PROTOCOLO: 17.402.705-6
OBJETO: Prestação de Serviços de Proﬁssionais Farmacêuticos, a ser executados por proﬁssionais especializados, nas dependências do Hospital da Policia
Militar do Paraná.
INTERESSADO: HOSPITAL DA POLICIA MILITAR DO PARANÁ
Abertura: 15/04/2021 às 09h30min
O edital encontra-se à disposição no portal www.comprasparana.pr.gov.br ícone
LICITAÇÕES DO PODER EXECUTIVO (nº 243/2021) e licitacoes-e do Banco
do Brasil, licitações por instituição, SESP, ID 863827 do Banco do Brasil.
SESP, 30/03/2021
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INFORME FOLHA
Começa o “Bolsa Rolândia”
O município de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) iniciou na segunda-feira (29) a distribuição do cartão “Bolsa Rolândia”.
Segundo a prefeitura, 1.636 famílias receberão o
benefício, que consiste em um programa municipal de transferência de renda para auxiliar a
população cadastrada durante a pandemia. Durante os próximos três meses, cada família receberá R$ 300 para uso a partir desta quarta-feira
(31) em 56 estabelecimentos comerciais conveniados de Rolândia. A prefeitura estima que cerca de R$ 500 mil por mês serão revertidos no coEquipe da Folha com agências

mércio local.

Ajuste no Conselho do Fundeb
A Câmara Municipal de Ibiporã (Região
Metropolitana de Londrina) aprovou em primeira discussão em sessão realizada na segunda-feira (29) o Projeto de Lei de autoria
do Executivo que dispõe sobre a readequação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, o Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais
da Educação.
politica@folhadelondrina.com.br

Procuradora diz a
Deltan que Lava Jato
favoreceu Bolsonaro
Em diálogos vazados e entregues ao STF, procuradora da
força-tarefa mostra preocupação com o fato de a operação,
segundo ela, ter ajudado a eleger o presidente em 2018
Folhapress

São Paulo - Os procuradores da Operação Lava Jato discutiram, em março de 2019,
uma forma de se desvincular de Jair Bolsonaro para que
os jornalistas voltassem a dar
credibilidade à operação.
As conversas foram entregues nessa segunda-feira (29)
ao STF (Supremo Tribunal Federal) pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os advogados foram
autorizados pela Corte a ter
acesso ao material da Operação Spoofing, que investiga o
hackeamento dos diálogos.
“Delta, sobre a reaproximação com os jornalistas, minha
opinião é de que precisamos
nos desvincular do Bozo [Jair
Bolsonaro], só assim os jorna-

listas vão novamente ver a credibilidade e apoiar a LJ [Lava
Jato]”, diz a procuradora Jerusa Viecili a Deltan Dallagnol
no dia 28 de março de 2019.
A grafia foi mantida na forma
original das mensagens.
Jerusa segue: “Temos que
entender que a FT [força-tarefa] ajudou a eleger Bozo,
e que, se ele atropelar a democracia, a LJ [Lava Jato]
será lembrada como apoiadora. eu, pessoalmente, me
preocupo muito com isso (vc
sabe)”. A procuradora diz ainda que os integrantes da Lava
Jato já haviam tido a oportunidade de desvincular a imagem deles da do presidente,
mas que elas foram perdidas.
Afirma que eles teriam feito cobranças mais “fortes” no
“caso Fávio” se “fosse qualquer

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE
DO PARANÁ
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ / TOLEDO
PREGÃO PRESENCIAL SRP 002/2021 – PROCESSO Nº 6547/2021
AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO
O Pregoeiro da Unioeste/campus de Toledo, considerando o item 1.4 do edital em
epígrafe que têm por objeto: Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses,
para futura e eventual prestação de serviços confecção gráﬁca (impressão em
geral e carimbos) para a UNIOESTE/campus de Toledo, comunica o adiamento
da sessão pública marcada para às 14hs do dia 01/04/2021. Motivo: Recesso
administrativo na Reitoria e nos campi da UNIOESTE, conforme Edital Nº
040/2021-GRE.
Fica a sessão pública remarcada para o próximo dia útil: 05/04/2021, às 14hs no
mesmo local informado no edital Pregão Presencial SRP 002/2021, com limite
para entrega dos envelopes: Proposta de Preços e Habilitação, até o dia
05/04/2021, às 13h30.
Sérgio Luiz Nascimento - Pregoeiro
Toledo, 29 de março 2021.

outro político”, numa referência a denúncias que envolvem
o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República. Na época dos diálogos, o
ex-juiz Sergio Moro era ministro da Justiça de Bolsonaro.
MORO
O ex-juiz Sergio Moro afirmou no domingo (28) não ter
arrependimentos por seu trabalho no âmbito da Lava Jato,
apesar da decisão recente do
STF que considerou sua atuação parcial em caso do ex-presidente Lula.
“Não me arrependo de
nada. Pelo contrário. Tenho
muito orgulho do que foi feito na Operação Lava Jato”,
afirmou. O ex-ministro da
Justiça do governo Jair Bolsonaro até admitiu a possibilidade de erros na Lava Jato,
mas não propositais. “Pode
ter tido algum erro aqui ou
ali. Mas algum abuso, algo intencional? Nada.”
Ao participar de live promovida pelo grupo Parlatório,
com a presença de empresários e políticos, Moro disse ser necessário desmistificar
a narrativa de criminalização,
de que haveria um conluio de
um juiz malvado com procuradores ambiciosos com intuito de prejudicar políticos.
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