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Ofício n° 10/2020                                                       Em 17 de janeiro de 2020 
 
Excelentíssimo Senhor 
Francisco Lacerda Brasileiro 
Prefeito do Município de Foz do Iguaçu-PR 
 
 
Ref.: Solicita impugnação do pregão eletrônico 001/2020 por indícios de 
sobrepreço.  
 
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. Dos fatos 

O Observatório Social, na rotina do cumprimento de seus objetivos, está 

acompanhando o Pregão Eletrônico 001/2020, que tem por objeto aquisição de relê 

fotocontrolador, para instalação e reposição no Sistema de Iluminação Pública do 

Município, pelo período de 12 (doze) meses, no qual se constataram indícios de 

irregularidades em relação à sobrepreço. 
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2. Da Justificativa 

 

No item 1, temos: 

 

 
 

A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu pretende adquirir 15.000 mil relês 

fotocontroladores, estipulando cada unidade em R$ 38,00 o que custaria um total de 

R$ 570.000,00, acontece que o OSB-FI obteve o orçamentos de algumas empresas 

varejistas do comércio local que fornecem um produto e que se encaixam na 

descrição do item do edital conforme apresentamos a seguir: 

 

Ande Materiais Elétricos: R$ 17,75/unidade 

Instelpa Materiais Elétricos: R$ 32,90/unidade 

Enerluz Engenharia e Eletricidade: R$ 22,84/unidade 
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Seguem anexo os referidos orçamentos. 

Se analisarmos a média dos orçamentos apresentados para aquisição do 

referido item haveria uma redução de R$ 24,50 por unidade e uma redução total de 

R$ 202.500,00 gerando uma economia bastante significativa para os cofres 

públicos. 

No quadro 1 exemplificamos: 

 

Quadro 1. Comparativo dos Preços. 

 

Valor do item 1 

do edital 

001/2020 

(unidade): 

 

Média dos orçamentos 

encontrados pelo 

Observatório: 

 

Diferença entre 

os valores da 

Prefeitura e do 

Observatório: 

 

R$ 38,00 

 

R$ 24,50 

 

R$ 13,50 

 

Valor Máximo do 

Edital 01/2020 

 

Valor Máximo do 

Observatório Social, 

considerando os 

orçamentos 

 

Economia 

 

R$ 570.000,00 

 

R$ 367.500,00 

 

R$ 202.500,00 

 

 

Considerando que a pesquisa de preços realizada pelo Observatório foi com 

base em empresas do comércio varejista e se considerarmos que os preços 

praticados no comércio atacadista são menores, a economia neste caso poderá ser 

ainda maior. 
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3. Do Pedido 

Diante de todo o exposto, o Observatório Social de Foz do Iguaçu solicita a 

IMPUGNAÇÃO do presente edital ao Senhor Prefeito do Município de Foz do 

Iguaçu, para que sejam corrigidas as informações supramencionadas e impedir atos 

que vão contra o interesse público. 

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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