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Ofício n° 023/2019                                       Em 17 de julho de 2019 
Excelentíssimo Senhor 
Elizeu Liberato 
Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Portaria da Presidência n° 
156/2019 
Prezado,  

 

Conforme solicitado no Ofício n°04/2019- CPI-PP n°156/2019, segue em anexo 

documentação acerca da Concorrência 17/2018: 

• ANEXO I – ofício n°55/2018 encaminhado para a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu 

• ANEXO II- resposta ao ofício n°55/2018 

• ANEXO III- cópia das tramitações e informações do processo 

• ANEXO IV - comentários a respeito das licitações - Foz e Curitiba  

 

Destacamos que o Observatório Social Brasil prega o combate à corrupção, porém o 

seu leque de atuação é ainda maior: entendemos que o caminho para minimizar os desvios dos 

recursos públicos passa por avaliar e monitorar o sistema de compras das prefeituras e câmaras 

de vereadores, atuando ativamente junto aos responsáveis pela tomada de decisão e autorizadores 

dos gastos públicos. 

 

Como é do conhecimento, o Observatório Social do Brasil – Foz do Iguaçu/PR vem acompanhando 

desde 2017 diversas obras em execução no nosso município. 

 

De maneira geral, a metodologia de trabalho abrange o monitoramento das seguintes fases: 

licitação, contratação, execução e recebimento das obras, bem como vistorias posteriores para 

verificar a possível presença de problemas de execução ainda possíveis de correção dentro do 

prazo de garantia legal da obra. 

 
No ano passado foi publicada a concorrência 017/2018 que tinha como objeto “a contratação de 
empresa especializada para a execução da Eficientização Parcial do Sistema de Iluminação Pública 
do Município de Foz do Iguaçu”.  
 
Acompanhamos a licitação desde sua publicação e, por ocasião do edital, enviamos um ofício ao 
ente público questionando algumas exigências que poderiam limitar a participação de 
empresas, considerando o pequeno número de empresas com essa qualificação em Foz do 
Iguaçu e região, comprometendo assim a competitividade da licitação e aumento do valor da 
contratação. 
 
Participamos de reuniões e a diretoria de Iluminação Pública analisou nosso ofício, atendendo em 
parte nossas sugestões.  
 
No certame haviam 6 empresas participando, 5 foram desclassificadas e apenas 1 atendeu aos 
requisitos (não analisamos a documentação da vencedora).  
 
Neste sentido, o que havíamos previsto se concretizou, pouco participação e valor elevado da 
contratação. 
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Sobre a diferença nos preços pagos no fornecimento de luminárias no município de Foz do Iguaçu 
adquiridos através da Concorrência 017/2018, realizado em 30 de outubro, em comparação com o 
pregão eletrônico 106/2018 realizado pela Prefeitura de Curitiba, no dia 25 de maio de 2018, o 
Observatório esclarece o seu posicionamento.  
 
Embora as duas licitações possuam objetos contratuais semelhantes, elas apresentam algumas 
características específicas bem distintas.  
 
A licitação de Curitiba tem como objeto “aquisição de 16.000 luminárias Led” de 75W, ao contrário 
da licitação de Foz que prevê a “contratação de empresa especializada para a execução da 
Eficientização Parcial do Sistema de Iluminação Pública do Município de Foz do Iguaçu”, 
envolvendo a aquisição de 6.089 luminárias: 2.038 de 200W, 3.875 de 120W e 176 de 75W, como 
também a mão de obra para a execução desses serviços. 
 
Importante salientar também que apesar do alto valor ao final do processo, houve uma redução do 
valor máximo da licitação de R$ 1.889.716,59 (Um milhão, oitocentos e oitenta e nove mil, 
setecentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos). Sugerimos para as próximas licitações, 
como uma maneira de gerar maior economia, desmembrar a aquisição das lâmpadas e a 
contratação de serviços de instalação. 
 
Para se ter uma avaliação mais conclusiva da grande diferença entre os preços resultantes das 
duas licitações, seria necessária uma análise mais detalhada de todos os fatores que envolvem as 
composições dos preços unitários e os custos envolvidos de cada uma das empresas vencedoras 
dos certames, como também os reflexos provenientes das diferenças entre as Especificações 
Técnicas e os respectivos quantitativos. 
 

Reiteramos que temos como objetivo exercer o controle social, a fim de garantir a 
qualidade na aplicação dos recursos públicos, principal atividade exercida pelo Observatório 
Social de Foz do Iguaçu. 

Atenciosamente, 
 

________________________________________ 

Diretoria do Observatório Social de Foz do Iguaçu 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

• Presidente: Leonor Venson de Souza; 

• Vice-Presidente para assuntos Administrativos e Financeiros: Giuliano Inzis; 

• Vice-Presidente para Assuntos Institucionais e de Alianças: Cristiane Valeska Fotiadis 

Henriques Mafalda; 

• Vice-Presidente para Assuntos de Produtos e Metodologia: Mário Espedito Ostrovski; 

• Vice-Presidente para Assuntos de Controle Social: Jaime Nelson Nascimento; 

CONSELHO FISCAL 

• Elizabeth Arrais de Oliveira Soares; 

• Rosemere Kiyomi Hayashi; 

• Suplente: Nita Busanello; 
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