
 
 

   
 

Ofício n° 38/2020                                                                                                                    Em 28 de maio de 
2020 
 
Excelentíssimo Senhor 
Sergio Moacir Fabriz 
Diretor Presidente da Fundação Municipal de Saúde 

 
Ref.: Esclarecimentos Pregão 21/2020. 
 
Excelentíssimo Senhor, 
 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 está acompanhando o edital do Pregão Eletrônico 021/2020 que 
possui como objeto a contratação de empresa especializada para cessão de direito de uso de software de um 
Sistema Integrado de Gestão Pública, com migração de dados, implantação, treinamento inicial e durante toda a 
vigência do contrato, manutenção e suporte técnico. 
Sendo assim, solicitamos informações se esta aquisição contempla um dos serviços de suporte “Premier Support” ou 
“Extended Support” ou se existe compatibilidade entre os Sistemas PHILIPS TASY E VIVACE MV e as versões mais 
recentes do software Oracle Database Standard Edition, 18c e 19c.  

 
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, 
 
________________________________________ 
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