
 

 

LUPA LEGISLATIVA 
 
 
 
A Câmara Municipal de Mandaguari implantou no ano de 2019 um projeto 
para sistematizar a fiscalização das contratações do Executivo. A “Lupa 
Legislativa”, no ano de 2020 está seno colocada em prática pela assessoria 
jurídica da Casa com a supervisão da Diretoria da Câmara de Vereadores, 
operacionalizando a supervisão das transações realizadas pela prefeitura 
de duas formas: acompanhamento à distância dos processos pelo Portal da 
Transparência e pedido formal de explicação de contratos que apresentem 
falhas.   

            Vencedor do Prêmio Gestor Público 2019, o Projeto foi idealizado pelo atual presidente da Câmara 
(biênio 2019/2020), Hudson Guimarães (PSC), e consolida a função fiscalizadora a ser exercida pelo 
Legislativo, conforme atribui a Constituição Federal, a lei orgânica do município e o regimento interno da 
Casa mandaguariense.  

            “Muitas vezes o trabalho dos vereadores é ofuscado pelas ações legislativas, como aprovações de 
leis e decretos. Sistematizar essa competência de acompanhar a legalidade dos atos do Poder Executivo é 
uma forma de prestarmos o nosso serviço com eficiência e cumprirmos a função social que nos é 
determinada”, afirmou Guimarães. 

            O Diretor da Câmara de Vereadores, o advogado Carlos 
Bredariol é o autor do projeto e executou, durante o ano de 2019, 
as ações realizadas pela iniciativa fiscalizadora. Hoje na supervisão 
da execução das ações do Lupa, pontua: “A fiscalização tem uma 
grande relevância dentro do município. A ideia da iniciativa é auxiliar 
o controle da eficiência das contratações do Poder Executivo 
municipal e aperfeiçoar a função que é privativa da Câmara”. 

A atual executora do Projeto, a assessora jurídica da Presidência e 
advogada Letícia Fernanda Carrasco Gomes assevera que “fiscalizar as licitações e contratações da 
Prefeitura é uma tarefa inerente à Câmara Municipal e deve ser feita com isenção, buscando aperfeiçoar 
os gastos públicos e beneficiar, com isso, toda a população mandaguariense”.  

A lupa 

A fiscalização se concentra no acompanhamento diário das licitações públicas municipais, processadas 
rotineiramente pelo Poder Executivo, bem como pelo acompanhamento das contratações diretas 
(dispensas e inexigibilidades). A ação de acompanhamento contempla o processo de compras, serviços e 
obras essenciais à população. 

Os processos licitatórios são acompanhados durante a fase de publicidade, até a definição do resultado 
final, obtida com a homologação, revogação ou anulação dos contratos. A fase de execução também terá 
atenção: Serão acompanhados pagamentos, entregas de produtos, fornecimento de serviços e obras. 



 

 

É um trabalho a ser realizado, literalmente, de dentro de Casa. O acesso às informações do Portal da 
Transparência é público, o que difere a ação é a competência jurídica de quem analisa e a autonomia 
atribuída à Câmara de cobrar esclarecimentos. 

“O objetivo primordial da Lupa Legislativa é consolidar a função fiscalizadora por intermédio de 
questionamentos e intervenções que de fato tragam economia ao erário, garantia da prestação de bons 
serviços e, por consequência, benefícios à população mandaguariense”, destacou o presidente da Câmara, 
Hudson Guimarães. 

 
PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 
 

Com 166 dias de funcionamento no ano de 2020, o Projeto Lupa Legislativa após a volta do recesso 
legislativo já efetuou 71 Procedimentos de Análise, que foram encaminhados em quase toda sua 
totalidade ao Poder Executivo Municipal, no que tange aos seguintes procedimentos de licitação: 
 

Síntese dos Editais Questionados 

Procedimento 
de Análise 

Número e 
modalidade 

Objeto 

01/2020 Pregão 42/2020 
Registro de Preços para a contratação de pessoa jurídica para aquisição de 
computadores completos, computador desktop (com teclado e mouse inclusos) 
notebook, tablets e impressoras. 

02/2020 Pregão 45/2020 Contratação de empresa especializada no fornecimento de marmitex. 

03/2020 Pregão 46/2020 
Contratação de pessoa jurídica para aquisição de mobiliário, por um período de 12 
meses, a fim de suprir as necessidades das secretarias municipais. 

04/2020 Pregão 47/2020 
Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de equipamentos de 
urgência e emergência. 

05/2020 Pregão 48/2020 
Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento, de forma parcelada, em 
conformidade com a efetiva necessidade, de gêneros alimentícios. 

06/2020 Pregão 49/2020 Contratação de pessoa jurídica para a aquisição de veículo 0 KM. 

07/2020 Pregão 50/2020 
Contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços de rastreamento e 
monitoramento veicular com a locação de rastreadores para os veículos da frota 
municipal. 

08/2020 Pregão 32/2020 
Contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços veterinários para a 
castração cirúrgica de cães e gatos. 

09/2020 Pregão 35/2020 
Visa à contratação de empresa para plantio de grama em placas para manutenção 
dos terrenos públicos. 

10/2020 Pregão 40/2020 

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva da elétrica de veículos pesados e funilaria e pintura de veículos leves, 
médios e pesados, com fornecimento de mão de obra e peças novas e genuínas dos 
veículos da frota municipal. 

11/2020 Pregão 52/2020 
Aquisição de mobiliários, equipamentos e eletrodomésticos, para o Centro Municipal 
de Educação Infantil “Rosemary Ruiz Meleiro Sepulvida”. 

12/2020 Pregão 55/2020 
Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços comuns de 
engenharia para execução de calçamento e meio fio. 

13/2020 Pregão 56/2020 
Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços e manutenção 
de sistema de informática integrado de gestão em saúde pública. 

14/2020 Pregão 57/2020 
Contratação de Pessoa Jurídica especializada para Manutenção de rede telefônica, 
com fornecimento de mão de obra, materiais e softwares necessários à instalação, 



 

 

serviço de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e instalação de 
pontos adicionais quando necessário. 

15/2020 Pregão 58/2020 
Contratação de Pessoa Jurídica para a aquisição de combustíveis para a frota 
municipal. 

16/2020 
Tomada de Preços 

02/2020 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para 
execução de passeio, ciclovia e via marginal de acesso às indústrias, localizada na 
entrada de Mandaguari, vindo de Marialva, às margens da Rodovia BR-376. 

17/2020 Pregão 54/2020 
Contratação de pessoa jurídica para a aquisição de mudas de espécies arbóreas e mão 
de obra para o plantio de arborização paisagística pulverizada. 

18/2020 Pregão 59/2020 
Contratação de pessoa jurídica para a aquisição de eletrodomésticos, 
eletroeletrônicos e afins. 

19/2020 Pregão 38/2020 
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de parede e forre de gesso 
acartonado. 

20/2020 Pregão 33/2020 Contratação de pessoa jurídica para a aquisição de tubos de concreto. 

21/2020 Pregão 60/2020 
Contratação de pessoa jurídica para a aquisição de uniformes para o corpo de 
bombeiros. 

22/2020 Leilão 01/2020 Venda de Bens Inservíveis, pertencentes ao patrimônio do Município de Mandaguari. 

23/2020 Pregão 61/2020 Contratação de pessoa jurídica para a aquisição de materiais e insumos hospitalares. 

24/2020 Pregão 62/2020 Aquisição de Concreto Asfáltico Usinado Quente (CAUQ). 

25/2020 Pregão 63/2020 
Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento e instalação de equipamentos do 
sistema de alarme. 

26/2020 Pregão 65/2020 
Contratação de Pessoa Jurídica especializada em prestação de serviço de 
gerenciamento e administração de cartões de vale alimentação. 

27/2020 
Tomada de Preços 

04/2020 
Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de execução 
de faixas para pedestres elevadas em CBUQ. 

28/2020 Pregão 64/2020 
Contratação de Pessoa Jurídica especializada na elaboração e aprovação de projetos 
elétricos. 

29/2020 Pregão 66/2020 
Aquisição de Medicamentos para o PAM, Farmácia Municipal e Unidades Básicas de 
Saúde. 

30/2020 Pregão 67/2020 Aquisição de testes rápidos para diagnóstico de COVID-19. 

31/2020 
Concorrência 

01/2020 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para 
execução de pavimentação nos Jardim Lorena e Jardim Cristina II. 

32/2020 
Tomada de Preços 

03/2020 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para 
execução de iluminação pública. 

33/2020 Pregão 51/2020 
Contratação de Pessoa Jurídica especializada em inventário de bens para prestação 
se serviços profissionais relacionados ao inventário de bens/levantamento 
patrimonial dos bens móveis permanentes, imóveis e domínio. 

34/2020 
Tomada de Preços 

05/2020 

Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de engenharia 
para construção de uma quadra poliesportiva coberta para a Escola Municipal Bom 
Pastor. 

35/2020 Dispensa 09/2020 
Aquisição de materiais à serem utilizados pela Secretária Municipal de Saúde, com 
intuito de prevenção ao Novo Coronavírus. 

36/2020 Dispensa 11/2020 
Aquisição de materiais hospitalares para serem utilizados na Secretaria Municipal de 
Saúde, com intuito de prevenção contra o Novo Coronavírus. 

37/2020 Dispensa 12/2020 
Aquisição de desinfetante para ser utilizado pela Secretaria de Urbanismo, Obras e 
Serviços Públicos, com o intuito de prevenção ao Novo Coronavírus. 

38/2020 Pregão 68/2020 Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s. 

39/2020 Pregão 69/2020 Aquisição de ferramentas, insumos, sementes e implementos agrícolas. 

40/2020 Pregão 70/2020 

Contratação de empresa especializada para administrar programas de estágio, para 
estudantes que estejam regularmente matriculados e com frequência efetiva no 
ensino regular, ensino médio, educação profissional em instituições de educação 
superior. 



 

 

41/2020 Dispensa 02/2020 
Formalização de contrato que entre si celebram o Município de Mandaguari e o 
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP. 

42/2020 Pregão 71/2020 Contratação de pessoa jurídica para aquisição de materiais de expediente e consumo. 

43/2020 Pregão 72/2020 
Aquisição de frutas e produtos alimentícios com restrição alimentar e de uso comum 
para consumo em merenda escolar. 

44/2020 Pregão 74/2020 
Contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de limpeza e manutenção 
de bocas de lobo. 

45/2020 Pregão 73/2020 
Contratação de pessoa jurídica para a aquisição de suplementação nutricional, para 
atender necessidades nutricionais de crianças, adultos e idosos carentes da rede de 
saúde do município. 

46/2020 Dispensa 01/2020 

Formalização de contrato celebrado com a empresa Consórcio Público Intergestor 
Paraná Saúde, objetivando o rateio de recursos para operacionalização das ações de 
assistência farmacêutica no SUS, bem como aquisição e distribuição de 
medicamentos, para o exercício de 2020. 

47/2020 Dispensa 03/2020 

Contratação de empresa que disponibilize profissionais capacitados, bem como os 
materiais necessários, para ministrar palestras e cursos em diversos temas, através 
do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Unidade de Educação 
Profissional e Tecnológica em Apucarana – Paraná, para atendimento à Secretária de 
Desenvolvimento, Meio Ambiente e Turismo, do Município de Mandaguari. 

48/2020 Dispensa 04/2020 
Contratação de empresa para ministrar cursos de Bordado em Chinelos, Bordado em 
Fita, Bordado em Vagonite e Confecção de Tapetes Barbantes, em atendimento as 
necessidades desta Secretaria Municipal de Assistência Social. 

49/2020 Dispensa 05/2020 
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar através de cooperativas 
(Comafruti). 

50/2020 Dispensa 06/2020 
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar através de cooperativas 
(Copran). 

51/2020 Dispensa 07/2020 
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar através de cooperativas 
(Copacon). 

52/2020 Dispensa 08/2020 
Locação de imóvel para abrigar as instalações do Centro Municipal de Educação Tio 
Patinhas. 

53/2020 Dispensa 10/2020 
Formalização de contrato de rateio e contrato de programa firmado com o Consórcio 
Público Intermunicipal de Gestão da AMUSEP – PROAMUSEP para o exercício 
financeiro de 2020. 

54/2020 
Inexigibilidade 

02/2020 

Efetuação de repasse para a entidade SOCIEDADE BENEFICENTE CRISTO REI, que é 
especializada na prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares, a ser prestado 
aos usuários do SUS, visando a garantia da atenção integral aos munícipes em saúde; 
em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) 
meses. 

55/2020 
Inexigibilidade 

01/2020 

Contratação da entidade SOCIEDADE BENEFICENTE CRISTO REI, a qual prestará 
serviços por meio do que fora estipulado no DDA, que objetiva definir a missão 
institucional do hospital no âmbito de modelo assistencial estabelecido para o SUS 
Municipal. 

56/2020 
Inexigibilidade 

03/2020 

Contratação de entidade sem fins lucrativos, prestadora de serviços de confecção de 
fraldas descartáveis para doação aos usuários que são pessoas idosas e que estão em 
situação de vulnerabilidade social e necessitam do uso diário de fraldas geriátricas. 

57/2020 
Inexigibilidade 

05/2020 
Fomentar financeiramente o transporte universitário para os estudantes residentes 
e domiciliados no Município de Mandaguari. 

58/2020 
Inexigibilidade 

06/2020 

Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de reagentes para 
o aparelho ABX Micros 60 e manutenção do equipamento utilizado no Centro de 
Diagnóstico do Município por 12 meses. 

59/2020 
Inexigibilidade 

07/2020 
Contratação de pessoa jurídica especializada na manutenção de máquina de moedor 
de galhos, em atendimento à Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos. 

60/2020 
Inexigibilidade 

08/2020 
Estabelecimento de parceria voluntária para a prestação de serviço complementar, 
na área de Política de Assistência Social, em regime de mútua cooperação, com 



 

 

Organização da Sociedade Civil – OSC, Centro de Atendimento à Criança, ao 
Adolescente e à Família – CECAF, através de recursos do Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – Imposto de Renda Direcionado. 

61/2020 
Inexigibilidade 

09/2020 

Estabelecimento de parceria voluntária para a prestação de serviço complementar, 
na área de Política de Assistência Social, em regime de mútua cooperação, com 
Organização da Sociedade Civil – OSC, Instituto Promocional Jesus de Nazaré – IPJN, 
através de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
Imposto de Renda Direcionado. 

62/2020 
Inexigibilidade 

10/2020 

Estabelecimento de parceria voluntária para a prestação de serviço complementar, 
na área de Política de Assistência Social, em regime de mútua cooperação, que 
estabelece os procedimentos do repasse de recursos no formato fundo a fundo para 
o fortalecimento de programas de Qualificação Profissional para adolescentes de 15 
a 17 anos de idade, a ser co-financiado no exercício de 2019, com Organização da 
Sociedade Civil – OSC, Associação Maria Aparecida Gomes – AMAG, através de 
recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – Imposto de 
Renda Direcionado. 

63/2020 
Inexigibilidade 

11/2020 

Estabelecimento de parceria voluntária para a prestação de serviço complementar, 
na área de Política de Assistência Social, em regime de mútua cooperação, para 
estabelecimento de parceria voluntária, com Organização da Sociedade Civil – OSC, 
Comunidade Social Cristã Beneficente – CSCB, através de recursos do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – Imposto de Renda Direcionado. 

64/2020 
Inexigibilidade 

12/2020 

Estabelecimento de parceria voluntária para a prestação de serviço complementar, 
na área de Política de Assistência Social, em regime de mútua cooperação, para 
estabelecimento de parceria voluntária, com Organização da Sociedade Civil – OSC, 
Asilo São Vicente de Paulo, através de recursos do Fundo Municipal dos Direitos do 
Idoso – Imposto de Renda. 

65/2020 Dispensa 04/2015 
Locação de imóvel para abrigar as instalações do Almoxarifado Central do Município 
de Mandaguari, por um período de 12 (doze) meses. 

66/2020 Dispensa 08/2016 
Locação de imóvel para abrigar as instalações do CREAS do Município de Mandaguari, 
por um período de 12 (doze) meses. 

67/2020 Dispensa 13/2018 
Locação de imóvel para abrigar as instalações do CRAS – Centro de Referência de 
Assistência Social, a qual irá garantir assistência aos munícipes. 

68/2020 Dispensa 14/2016 Locação de imóvel para o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS. 

69/2020 Dispensa 14/2019 
Locação de imóvel para abrigar as instalações do Conselho Tutelar, a qual irá garantir 
a assistência aos munícipes que necessitam deste serviço. 

70/2020 Dispensa 16/2017 
Locação de imóvel para abrigar as instalações da Farmácia Municipal e do 
Almoxarifado Central da Saúde. 

71/2020 Dispensa 18/2015 
Locação de imóvel para abrigar as instalações do CEO – Centro de Especialidades 
Odontológicas. 

 
PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL 

 
Síntese do contrato questionado 

Procedimento de 
Acompanhamento 

Nome do Local 
fiscalizado 

Objeto 

01/2020 
Viveiro de Mudas 

Municipal 

Acompanhamento da execução e implantação do Viveiro de Mudas Municipal, local 
de responsabilidade da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, destinado a 
produzir mudas de árvores para arborização e paisagismo municipal. 

 
 



 

 

RECOMENDAÇÕES LEGISLATIVAS 
 
 

Diante das respostas encaminhadas pelo poder Executivo, bem como de diversos padrões de 
comportamentos identificados por intermédio dos Procedimentos de Análise diariamente confeccionados, 
este Poder Legislativo, no uso de sua função fiscalizadora, vêm editando, ineditamente, desde o ano de 2019, 
recomendações legislativas relativas a contratações públicas ou ainda condutas a serem adotadas pelo 
Município de Mandaguari. 

Importante destacar que, pelo fato de as necessidades de compras da Municipalidade se repetirem 
anualmente, o encaminhamento de Recomendações Legislativas foi menor que no ano anterior, uma vez 
que já foram editadas recomendações no ano de 2019 que abarcam grande parte da demanda de 
questionamentos efetuados pelo projeto. 

Até o presente momento foi editada 01 Recomendação, e outra encontra-se em finalização, a saber: 
 

Número da 
recomendação 

Data Assunto 

01/2020 15/05/2020 
Regulamenta recomendação ao poder Executivo Municipal na contratação de 
empresas especializadas no fornecimento de marmitas e dá outras providências 

02/2020 --- 
Regulamenta recomendação ao Poder Executivo Municipal para controle da 
substituição de fiscais de contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


