Ofício n° 74/2020

Em 08 de setembro de 2020

Excelentíssimo Senhor
Sergio Moacir Fabriz
Diretor Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu – Paraná

Ref.: Solicita revisão dos valores do Pregão Eletrônico 027/2020.
Excelentíssimo Senhor Diretor,
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 do Brasil – Foz do Iguaçu/PR vem acompanhando o Pregão
Eletrônico 027/2020 que tem por objeto e valor máximo:

Porém, recalculando os valores totais do edital, observamos que ultrapassou a quantia de
3 milhões de reais.
Com auxílio de voluntários do Grupo de Trabalho de Monitoramento da Saúde do
Observatório, cotou-se os valores dos itens do Pregão Eletrônico 027/2020, utilizando-se como

base os preços praticados e disponibilizados na plataforma do Banco de Preços em Saúde (BPS)
do Ministério da Saúde.
Levou-se em consideração os valores da média para cotação de todos os itens do edital,
exclusivamente, no período de janeiro de 2020 a agosto de 2020, sendo consideradas somente
licitações realizadas na região Sul, preferencialmente no Estado do Paraná.
Foi utilizado o código BR disponível no termo de referência para cotação de cada item.
Observamos ainda que, no edital, conforme termo de referência página 28, faz-se menção que foi
realizada pesquisa nesta mesma plataforma de preços e com fornecedores, como segue:

Bem como em outra citação, na sequência:

É bem verdade que alguns valores devem sofrer certa alternância devido ao período de
pandemia, porém, o Observatório encontrou alguns valores expressivamente menores para itens
em comparação com o edital.
O valor total de economia encontrado na cotação feita por este Observatório é de
R$ 1.614.320,42 conforme levantamento realizado constante da planilha anexa a esse ofício.
2. Do Pedido
Ante o exposto, o Observatório Social do Brasil – Foz do Iguaçu/PR solicita a análise e
revisão dos valores do edital dos itens que constam na planilha, anexa ao ofício.
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
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