
 
 

   
 

Ofício n° 53/2020                                                                                Em 08 de julho de 2020 
 
Excelentíssimo Senhor 
Francisco Lacerda Brasileiro 
Prefeito do Município de Foz do Iguaçu – Paraná 

 
Ref.: Solicita informações quanto ao Pregão Eletrônico 078/2020. 
 
Excelentíssimo Senhor Prefeito, 
 
 O Observatório Social do Brasil - Foz do Iguaçu, organização não governamental, com fins não econômicos, 
com estatuto social registrado no cartório de pessoas jurídicas sob nº 0035716 em 07/10/2009, tendo como 
Presidente a Sra. Leonor Venson de Souza, eleita conforme Ata de Assembleia Geral Ordinária protocolizado sob nº 
0011614 no registro civil de pessoas jurídicas vem através de este ofício comunicá-lo com a seguinte prerrogativa, 

 
No exercício da cidadania, visando o controle social e o acompanhamento dos gastos públicos, 
prerrogativa prevista no artigo 5º, incisos XXXIII e XXXIV, 31 § 3º da Constituição Federal, e a Lei 
Federal 12.527/2011 que trata da garantia de acesso de informações sobre os procedimentos e 
possibilita qualquer cidadão solicitar informações inerentes aos atos da administração pública.  

Ainda, fundamentando-se no direito reservado a qualquer pessoa física ou jurídica que queira ter 
acesso às informações pertinentes a receitas e despesas, conforme Lei Complementar 101/2009.  

 
1. Do pedido  

 

O Observatório Social do Brasil - Foz do Iguaçu/PR (OSB-FI) está acompanhando o processo licitatório do 

Pregão Eletrônico 078/2020 cujo objeto é a seleção de propostas para registro de preços e futura aquisição de 

materiais de expediente, escritório e escolar, para uso em diversas Secretarias, para um período de doze meses, 

conforme especificações contidas no edital e seus anexos. Sendo o valor máximo R$ 3.201.907,35 (três milhões, 

duzentos e um mil, novecentos e sete reais e trinta e cinco centavos). 

O OSB-FI solicita a ata de registro de compra dos materiais da licitação acima, ASSIM QUE ELABORADA, 

contendo: 

• Descrição do produto adquirido; 

• Marca de cada produto adquirido; 

• Quantidade de cada produto adquirido; 

• Valor unitário pago por cada produto; 

• Valor total pago por cada produto; 

• Empresa que forneceu cada produto; 

Solicitamos também que o Observatório seja informado com antecedência mínima de pelo menos 01 (um) dia útil de 
cada entrega desses materiais em cada secretaria, assim que as secretarias solicitarem ao almoxarifado, afim de que 
possamos fazer a conferência nas secretarias antes da utilização dos produtos adquiridos por esta Prefeitura. 
 
Informar o Observatório pelos seguintes contatos: 
Telefone: (45) 3198-9185; 
Celular/Whatsapp: (45) 99853-1081 
E-mail: fozdoiguacu@osbrasil.org.br 
 
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: Jaime Nelson Nascimento; 

• 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: Danilo Vendruscolo; 

CONSELHO FISCAL 

• Elizabeth Arrais de Oliveira Soares; 

• Rosemere Kiyomi Hayashi; 

• Suplente: Nita Busanello; 


