
 

 

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.             

 

Outro fator relevante nos resultados são os números de procedimentos de análise 
realizados até então. Com 166 dias de execução em 2020, o Lupa legislativa conta com 71 
procedimentos de análise realizados, que renderam 66 questionamentos ao Poder 
Executivo Municipal.  

Considerando os dias úteis efetivamente trabalhados (93 dias – em razão da paralização 
decorrente da pandemia de COVID-19) a Prefeitura de Mandaguari recebe, 
aproximadamente, 02 questionamentos a cada 03 dias. Isso sem falar nas recomendações 
legislativas e questionamentos referente à execução dos contratos analisados. 

A lupa 

A fiscalização se concentra no acompanhamento diário das contratações públicas municipais, 
processadas rotineiramente pelo Poder Executivo. Os processos licitatórios aqui listados foram 
acompanhados durante a fase de publicidade, até a definição do resultado final, obtida com a 
homologação, revogação ou anulação dos contratos.  



 

 

É um trabalho realizado literalmente, de dentro de Casa em grande parte. 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”, destaca o presidente da Câmara, 
Hudson Guimarães. 

Desta forma segue relatório sucinto dos resultados alcançados até então pelo Poder Legislativo, e 
que se multiplicam a cada dia: 

 

PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 
Números de 

Procedimentos de 
Análise 

Ofícios 
Encaminhados 
ao Executivo 

Editais Suspensos, retificados ou 
republicados 

Recomendações 
Legislativas 

41 39 24 conforme discriminação abaixo: 

02 
(01 em andamento)  

Revogações 01 

Suspensões 03 

Erratas 05 

Correções durante a Licitação 01 

Republicações 05 

Cancelamento de Itens e Lotes 07 

Alterações no momento da 
Assinatura Contratual 

02 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTOS DE COMPRAS DIRETAS 
Números de 

Procedimentos de 
Análise 

Ofícios Encaminhados 
ao Executivo 

Respostas 

30 27 

03 Respostas 

Estamos esperando 24 respostas da Prefeitura, 
acerca da auditoria realizada nas últimas 
semanas nos procedimentos de dispensas de 
licitação, inexigibilidades de licitação e locação 
de imóveis. 



 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 01/2020 
 

Pregão 42/2020 
Objeto: 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. 

Síntese do Questionamento:  
Observação 01 

Os preços de referências dos itens inseridos nos lotes de 01 a 08, 10, 11, 13 a 17 e 19 a 23 da 
licitação possuem um possível sobre preço que podem impactar consideravelmente no valor total de 
recursos que serão destinados à aquisição dos equipamentos. 
Observação 02 
No que tange à descrição dos itens, esta fiscalização constatou que nos lotes 09, 10, 11 e 16 existe a 
expressão “até”, que supostamente pode influenciar negativamente na qualidade do produto. 
 
Observação 03 
Os lotes 01 e 02 são cota principal e reservada, todavia o valor de referência dos itens que deveria 
ser igual não é: Lote 01: R$ 4.198,93 e lote 02: 4.198,69. Verificar se a cota reservada não descumpriu 
a determinação legal ultrapassando o limite de 25% de exclusividade para ME/EPP/MEI. 
 
Observação 04 
No lote 23 constam 70 unidades, que levanta a questão da necessidade de um número significativo 
de tablets, sendo necessário que o Poder Executivo informe onde serão utilizados para que os 
vereadores possam fiscalizar a destinação final. 

 
Resposta do Poder Executivo: Foram protocolados dois esclarecimentos de potenciais fornecedores de 
pregão em tela, os quais levaram a Secretaria solicitante a suspender o procedimento par anova análise dos 
descritivos. 

 

O Pregão 42/2020 foi revogado pela 
Prefeitura Municipal de Mandaguari. 
 
Com isso, o Poder Legislativo 
Mandaguariense, através da Lupa Legislativa, 
assegurou grande economia aos cofres 
públicos, uma vez que atuou para impedir a 
realização de pregão com preços iniciais acima 
da média praticada em mercado. 

 
 

 



 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 05/2020 
 

Pregão 48/2020 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento, de forma parcelada, em conformidade 
com a efetiva necessidade, de gêneros alimentícios. 

Síntese do Questionamento:  
Observação 01 
O edital, ao tratar da forma de execução do contrato estipula: “Os produtos deverão ter validade 
mínima de 12 meses, a contar da data de entrega do mesmo. ” Contudo, ao se verificar o descritivo 
dos lotes à serem licitados, alguns mencionam data de validade distinta. 
 
Observação 02 
Percebe-se que os Lotes 51 e 52 trazem o mesmo descritivo, porém com valores e diversos. 
Considerando que se trata do mesmo item, ainda que em lotes distintos, é necessário que se faça o 
seguinte questionamento: Qual a razão de haver dois lotes trazendo o mesmo produto? Por quê a 
diferença de preço se o produto à ser licitado é o mesmo? 
 
Observação 03 
Quanto ao Lote 13, o descritivo traz a expressão “aproximadamente 2 kg do produto”. A expressão 
utilizada deixa em aberto a interpretação da pesagem do item e, uma vez que será comprado por 
unidade, pode trazer prejuízo aos cofres públicos, uma vez que a Administração e o fornecedor podem 
ter interpretações distintas quanto ao significado de “aproximadamente”. Assim sendo, é necessário 
a retificação do descritivo. 
 
Observação 04 
No concernente ao Lote 101, verifica-se que a compra se dará por unidade, porém o descritivo não 
especifica a pesagem que cada unidade deve ter. 
 
Observação 05 
O item não especifica o tipo de banana a ser licitado; contudo existem diversos tipos de banana, como 
por exemplo a banana-nanica, banana-prata, banana-maçã, banana-ouro e banana-da-terra. Assim, é 
importante que se determine o tipo de banana que se pretende adquirir; ou qualquer uma das 
espécies existentes satisfaz o interesse do Município? Caso contrário, é preciso que haja tal 
especificação. 

 
Resposta do Poder Executivo: O Poder Executivo esclareceu que a data de validade mínima exigida seria de 
06 (seis) meses, muitos dos lotes com falhas nos descritivos foram cancelados e os demais foram corrigidos 
através de errata. 
 

O resultado obtido pela Casa de Leis através 
da Lupa Legislativa foi assegurar que as 
compras efetuadas estejam de acordo com as 
reais necessidades do município, garantindo 
a qualidade dos bens adquiridos.  

 
 



 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 22/2020 
 

Leilão 01/2020 

Objeto: Venda de Bens Inservíveis, pertencentes ao patrimônio do Município de Mandaguari. 

Síntese do Questionamento:  
Observação 01 
Verificou-se que nas tabelas dos descritivos dos Lotes a expressão “Valor Máximo”, quando se 
acredita que deveria ser “Valor Mínimo”, uma vez que o objetivo de um leilão é aumentar os preços 
conforme as ofertas dos interessados. Assim, é importante a republicação do edital para que seja 
consertado o erro material acima. 
 
Observação 02 
Quanto às condições de retirada dos bens, o Termo de Referência diz, especificadamente que os itens 
dos Lotes 01 e 07 podem ser retirados de forma parcelada, desde que respeitado o prazo máximo de 
20 dias. Contudo, em que pese a natureza similar do Lote 02, este não foi incluído nesta possibilidade. 
Qual a razão para isso? 

 
Resposta do Poder Executivo: O Município acatou os questionamentos ofertados por este Poder Legislativo 
e publicou novo edital com as alterações necessárias. 
 

Em razão de tais fatos, a fiscalização exercida 
pelo Poder Legislativo, através do presente 
projeto, assegurou um melhor andamento do 
leilão municipal, visando que a Administração 
Pública Municipal recebesse os melhores 
lances pelos bens e produtos inservíveis que 
estavam sendo leiloados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 26/2020 
 

Pregão 65/2020 

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em prestação de serviço de gerenciamento e 
administração de cartões de vale alimentação. 

Síntese do Questionamento:  
No que trata das obrigações da empresa contratada, o Termo de Referência diz: “Os créditos 
efetuados no cartão deverão permanecer acumulados e disponíveis aos usuários, no período de 06 
(seis) meses”. Tendo em vista o exposto, indaga-se: qual o fundamento jurídico para a limitação do 
prazo de uso do benefício em 06 (seis) meses? 

 
Resposta do Poder Executivo: O Poder Executivo informou a inexistência de previsão legal para a limitação 
de acumulo do benefício por mais de 06 (seis) meses e publicou errata do edital, excluindo a referida cláusula. 
 
 

Com isso, a Câmara Municipal de Mandaguari, 
através da Lupa Legislativa, consolidou um 
grande benefício aos servidores públicos 
municipais, que não perderão mais os valores 
de vale alimentação que, porventura, tenham 
acumulado em seus cartões de recebimento 
do benefício. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 42/2020 
 

Pregão 71/2020 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de materiais de expediente e consumo. 

Síntese do Questionamento:  
Observação 01 
É possível ter havido alguma confusão quanto ao valor do Lote 39, uma vez que, em busca na internet, 
foi possível achar o produto com preços muito inferiores. Já quanto ao Lote 81, que busca a compra 
de lapiseiras, o valor unitário é de R$ 673,39 (seiscentos e setenta e três reais e trinta e nove 
centavos), o que, certamente, não está correto. Dessa forma, faz-se imprescindível a correção do 
edital. 
 
Observação 02 
No que se refere ao Lote 77, o descritivo aparenta ser bastante ineficaz, ainda mais se comparado ao 
lote seguinte, que busca a aquisição de produto similar. O mesmo ocorre com o Lote 79, que tem a 
descrição bastante mais sucinta que a do Lote 80, ainda que sejam produtos parecidos. Assim, 
entende-se que seja preciso a alteração do edital para a adequação dos citados descritivos. 

 
Observação 03 
Os Lotes 5, 6, 15, 22, 24, 55, 56, 57, 71, 72, 73, 76, 83, 94 e 134 não trazem, em seus descritivos, as 
dimensões necessárias, em peso ou tamanho, dependendo do caso. De tal forma que se entende 
necessária a retificação do edital para que conste a devida especificação de tais itens. 
Quanto aos lotes 40, 41 e 42; que visam adquirir envelopes, não há – na descrição do item – a 
indicação do material, parte importante para a compra e entrega dos bens, de acordo com as 
necessidades do Município. Assim, necessário se faz que tais lotes sejam corrigidos. 

 
Resposta do Poder Executivo: O Poder Executivo acatou, em parte, os questionamentos feitos no 
procedimento de análise, com o consequente cancelamento de itens, além de fornecer revisões e 
explicações à esta Casa de Leis. 

 

Em razão da análise apresentada, a Câmara 
Legislativa proporcionou, através do sistema 
de fiscalização implantado pela Lupa 
Legislativa, que as compras efetuadas pelo 
Executivo Municipal sejam mais assertivas e 
funcionais; atendendo devidamente os 
interesses públicos. 

 
 

 
 


