
 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
45/2020 Data da Licitação 

*23 de julho às 

08h:00min 

Número e modalidade da 

licitação 

Pregão 

Eletrônico 

73/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Sim 

Objeto da Licitação 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. 

Valor Máximo do edital R$ 656.765,00 

Síntese da Justificativa da 

licitação 

Essa aquisição é de suma importância, pois auxilia a 

reposição de nutrientes em crianças, adultos e idosos que se 

encontram em tratamentos médicos diversos, portanto é 

imprescindível a solicitação para realização de licitação. 

 

Forma de Pagamento 

O pagamento, decorrente da aquisição dos produtos objeto 

desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta 

corrente, no prazo de em até 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento dos produtos constantes em cada autorização 

de entrega, após apresentação da respectiva documentação 

fiscal 

 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

O fornecedor deverá efetuar a entrega dos Produtos em até 

10 (dez) dias úteis após a solicitação de entrega/autorização 

de fornecimento, sem qualquer despesa para o município, 

tais como: frete, seguro, descarga e quaisquer outras 

despesas inerentes à entrega do objeto. 

Os produtos solicitados deverão ser entregue na Farmácia 

Municipal localizada no endereço Rua Jandira Telles de 

Souza, nº 2115-A – Centro - Mandaguari PR. Haja vista este 

é o local mais adequado atualmente para armazenamento, 

sendo este climatizado e organizado para dispensar os 

produtos.  
Fiscal do contrato Thayla Regina Mortean Delaporte Martins 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

Lote 01 – Valor Máximo do Lote: R$ 14.875,00 (quatorze mil, oitocentos e setenta e cinco 

reais) 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 Fórmula infantil de partida, em pó, 

recomendado para lactentes de 0 a 6 

meses. Com pró biótico, ARA e DHA. 

Embalagem mínima de 800 gramas 

gramas 350.000 0,0425 14.875,00 



 

 

(CATMAT – BR0427802). Dietas de 

Referência: NAN 1 ou produto de 

qualidade igual ou superior. 

 

Lote 02 – Valor Máximo do Lote: R$ 14.210,00 (quatorze mil, duzentos e dez reais) 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 Fórmula infantil de seguimento, em pó, 

recomendado para lactentes de 6 a 12 

meses, com pró biótico, ARA e DHA. 

Embalagem mínima 800 gramas 

(CATMAT – BR0436761). Dietas de 

Referência: NAN 2 ou produto de 

qualidade igual ou superior. 

gramas 350.000 0,0406 14.210,00 

 

Lote 03 – Valor Máximo do Lote: R$ 14.770,00 (quatorze mil, setecentos e setenta reais) 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 Fórmula infantil de seguimento, em pó, 

recomendado a partir do 10 mês. 

Embalagem mínima de 800 gramas 

(CATMAT – BR0436761). Dietas de 

Referência: NAN 3 ou produto de 

qualidade igual ou superior. 

gramas 350.000 0,0422 14.770,00 

 

Lote 04 – Valor Máximo do Lote: R$ 5.440,00 (cinco mil, quatrocentos e quarenta reais) 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 Fórmula infantil para lactentes a base 

de 100% proteína isolada de soja, 

segurança na substituição de proteína 

animal, acrescida de ferro. Não contem 

glúten, lactose e sacarose. Embalagem 

mínima de 400 gramas (CATMAT – 

BR0432316). Dietas de Referência: 

NAN SOY, Aptamil. 

gramas 100.000 0,0544 5.440,00 

 

Lote 05 – Valor Máximo do Lote: R$ 2.165,00 (dois mil, cento e sessenta e cinco reais) 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 Fórmula infantil, anti-regurgitação, 

formulada para refluxo gastroesofágico. 

Contém agente espessante goma jataí 

ou amido que proporciona maior 

viscosidade da fórmula. Embalagem 

gramas 50.000 0,0433 2.165,00 



 

 

mínima 400 gramas (CATMAT – 

BR0437050). Dietas de Referência: 

NAN AR, Aptamil AR 

 

Lote 06: Valor Máximo do Lote: R$ 79.350,00 (setenta e nove mil, trezentos e cinquenta 

reais) 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 Fórmula infantil hipoalergênica para 

lactentes de 0 a 12 meses, a base de 

proteína do soro do leite extensamente 

hidrolisada. Isento de lactose. Alergia 

ao leite de vaca e/ou soja. Embalagem 

mínima de 400 gramas (CATMAT – 

BR0435232). Dietas de Referência: 

Pregomin Pepti, Alfaré 

gramas 300.000 0,2645 79.350,00 

 

Lote 07 – Valor Máximo do Lote: R$ 21.300,00 (vinte e um mil e trezentos reais) 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 Dieta a base de aminoácido não 

alergênico, elementar e 

nutricionalmente completa. Isenta de 

lactose e glúten. Contem 100% de 

aminoácidos livres. Indicado para 

crianças de 1 a 10 anos. Embalagem 

mínima de 400 gramas (CATMAT – 

BR0404749). Dietas de Referência: 

Neocate ou produto de qualidade igual 

ou superior. 

gramas 50.000 0,4260 21.300,00 

 

Lote 08 – Valor Máximo do Lote: R$ 6.035,00 (seis mil e trinta e cinco reais) 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 Alimento para suplementação enteral 

ou oral, nutricionalmente completa, 

normocalórica, em pó, com 100% 

proteína animal. Indicado para crianças 

de 1 a 10 anos que necessitam de 

nutrição adequada para recuperação e 

manutenção do estado nutricional. 

Isento de lactose e glúten. Embalagem 

mínima de 400 gramas (CATMAT – 

BR0435228). Dietas de Referência: 

Pediasure, Nutren Jr 

gramas 50.000 0,1207 6.035,00 



 

 

 

Lote 09 – Valor Máximo do Lote: R$ 15.640,00 (quinze mil, seiscentos e quarenta reais) 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 Fórmula infantil semi–elementar para 

lactentes à base de proteína do leite 

hidrolisada. Hipoalergênico, contendo 

maltodextrina, lactose. Enriquecido 

com vitaminas, ferro e outros 

oligoelementos. Embalagem mínima de 

400 gramas (CATMAT – BR0434219). 

Dietas de Referência: Aptamil Pepti, 

Athera 

gramas 100.000 0,1564 15.640,00 

 

Lote 10 – Valor Máximo por Lote: R$ 17.720,00 (dezessete mil, setecentos e vinte reais) 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 Fórmula infantil isenta de lactose, 

contendo vitaminas, minerais, 

nucleotídeos e oligoelementos. 

Embalagem mínima de 400 gramas 

(CATMAT – BR0403959). Dietas de 

Referência: NAN SL, Aptamil SL 

gramas 200.000 0,0886 17.720,00 

 

Lote 11 – Valor Máximo por Lote: R$ 44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos reais) 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 Dieta enteral ou oral, líquida, 

normocalórica, normoprotéica, fonte 

de proteína: 100% de proteína isolada 

de soja, fonte de carboidrato: 

maltodextrina. Com vitaminas e 

minerais. Isenta de lactose, sacarose 

e glúten. Fornecer em embalagem 

tetrapack de no mínimo 1000 ml 

(CATMAT – BR0437353). Dietas de 

Referência: Isossource Soya; Trophic 

Soya. 

mililitro 2.500.000 0,0178 44.500,00 

 

Lote 12 – Valor Máximo por Lote: R$ 51.750,00 (cinquenta e um mil, setecentos e cinquenta 

reais) 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 Dieta enteral ou oral, líquida, 

hipercalórica, hiperprotéica, fonte de 

mililitro 2.300.000 0,0225 51.750,00 



 

 

proteína: caseinato e/ou soro de leite 

hidrolisado, fonte de carboidrato: 

amido e/ou maltodextrina. Com 

vitaminas e minerais. Isenta de 

lactose, sacarose e glúten. Densidade 

calórica de 1,5 kcal/ml. Fornecer em 

embalagem tetrapack de no mínimo 

de 1000 ml. (CATMAT – BR0432861). 

Dietas de Referência: Isosource 1.5; 

Trophic EP. 

 

Lote 13 – Valor Máximo do Lote: R$ 38.850,00 (trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta reais) 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 Dieta enteral ou oral, em pó, 

normocalórica, normoprotéica, fonte de 

proteína: 100% soro do leite 

hidrolisada, fonte de carboidrato: 

maltodextrina, sacarose e/ou amido. 

Com vitaminas e minerais. Isenta de 

lactose, sacarose e glúten.  Fornecer 

em embalagem mínima de 400 gramas. 

(CATMAT – BR0446098). Dietas de 

Referência: Peptimax, Peptamen 

gramas 150.000 0,2590 38.850,00 

 

Lote 14 – Valor Máximo do Lote: R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais) 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 Dieta enteral ou oral, líquida¸ 

normocalórica, normoprotéica, fonte 

de proteína: proteína de soja e/ou 

hidrolisado do soro do leite e/ou 

isolado de soro do leite e/ou 

caseinato, fonte de carboidrato: 

maltodextrina e/ou amido. Com no 

mínimo 14g de fibra por litro. Com 

vitaminas e minerais. Isenta de 

lactose, sacarose e glúten.  Fórmula 

desenvolvida para pacientes que 

necessitam de controle glicêmico em 

casos de diabetes. Fornecer em 

embalagem tetrapack de no mínimo 

1000ml. (CATMAT – BR0404993). 

Dietas de Referência: Nutri Diabetic, 

Glucerna 

mililitro 1.000.000 0,0276 27.600,00 



 

 

 

Lote 15 – Valor Máximo do Lote – R$ 38.160,00 (trinta e oito mil, cento e sessenta reais) 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 Dieta enteral ou oral, em pó, 

normocalórica, hiperprotéica (no 

mínimo 20% de proteína), fonte de 

proteína: caseinato, fonte de 

carboidrato: maltodextrina e frutose. 

Com vitaminas e minerais. Isenta de 

lactose, sacarose e glúten. Fornecer 

em embalagem mínima de 400 gramas. 

(CATMAT – 0443370). Dietas de 

Referência: Immax ou produto de 

qualidade igual ou superior. 

gramas 200.000 0,1908 38.160,00 

 

Lote 16 – Valor Máximo do Lote: R$ 24.360,00 (vinte e quatro mil, trezentos e sessenta 

reais) 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 Dieta enteral ou oral, em pó, 

normocalórica, normoprotéica, fonte de 

proteína: caseinato e/ou soro de leite 

e/ou proteína isolada de soja, fonte de 

carboidrato: xarope de milho e/ou 

sacarose e/ou maltodextrina. Com 

vitaminas e minerais. Isenta de lactose 

e glúten. Fornecer em embalagem 

mínima de 400 gramas. (CATMAT – 

0404934). Dietas de Referência: Nutren 

1.0 ou produto de qualidade igual ou 

superior. 

gramas 200.000 0,1218 24.360,00 

 

Lote 17 – Valor Máximo do Lote: R$ 41.550,00 (quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta 

reais) 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 Dieta enteral ou oral, em pó, 

normocalórica, hiperprotéica, fonte de 

proteína: caseinato e/ou proteína 

isolada de soro de leite e/ou leite 

desnatado, fonte de carboidrato: 

maltodextrina. Com vitaminas, minerais 

e fibras. Isenta de lactose, sacarose e 

glúten. Especialmente para pessoas 

gramas 300.000 0,1385 41.550,00 



 

 

depois dos 50 anos. Fornecer em 

embalagem mínima de 370 gramas. 

(CATMAT – 0430497). Dietas de 

Referência: Nutren Senior ou produto 

de qualidade igual ou superior. 

 

Lote 18 – Valor Máximo do Lote: R$ 9.915,00 (nove mil, novecentos e quinze reais) 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 Dieta enteral ou oral, em pó, Módulo de 

Proteína, fonte de proteína: caseinato 

de cálcio ou soro de leite hidrolisado. 

Isento de carboidratos. Isento de 

sacarose, lactose e glúten. Fornecer 

em embalagem mínima 200g. 

(CATMAT – 0403935). Dietas de 

Referência: Resource Protein ou 

produto de qualidade igual ou superior. 

gramas 50.000 0,1983 9.915,00 

 

Lote 19 – Valor Máximo do Lote: R$ 16.675,00 (treze mil, seiscentos e setenta e cinco reais) 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 Dieta enteral ou oral, em pó, 

Espessante e gelificante a base de 

goma xantana, fonte de carboidrato: 

maltodextrina ou amido. Isento de 

glúten. Fornecer em embalagem 

mínima 125g. (CATMAT – 0403936). 

Dietas de Referência: Resource 

ThickenUp Clear ou produto de 

qualidade igual ou superior. 

gramas 50.000 0,2735 13.675,00 

 

Lote 20 – Valor Máximo do Lote: R$ 43.750,00 (quarenta e três mil, setecentos e cinquenta 

reais) 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 Dieta enteral ou oral, líquido, 

hipercalórica, hipoprotéica, fonte de 

proteína: caseinato, fonte de 

carboidrato: maltodextrina. Com 

vitaminas, minerais e fibras. Isenta de 

lactose, sacarose, glúten e fibras. 

Destinada à alimentação de pacientes 

renais agudos ou crônicos em 

tratamento dialítico que possuem 

mililitro 500.000 0,0875 43.750,00 



 

 

restrição de volume. Fornecer em 

embalagem mínima de 200ml. 

(CATMAT – 0405018). Dietas de 

Referência: Nutri Renal, HD Max. 

 

Lote 21 – Valor Máximo do Lote: R$ 14.600,00 (quatorze mil e seiscentos reais) 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 Dieta enteral ou oral, líquida, 

hipercalórica, normoprotéica, fonte de 

proteína: caseinato e/ou soro de leite 

e/ou proteína de soja, fonte de 

carboidrato: maltodextrina. Com 

vitaminas e minerais. Isenta de lactose, 

sacarose, glúten e fibras. Densidade 

calórica de 1,5 kcal/ml. Fornecer em 

embalagem tetrapack de no mínimo de 

1.000ml. (CATMAT – BR0404992). 

Dietas de Referência: Trophic 1.5 ou 

produto de qualidade igual ou superior. 

mililitro 500.000 0,0292 14.600,00 

 

Lote 22 – Valor Máximo do Lote: R$ 116.550,00 (cento e dezesseis mil, quinhentos e 

cinquenta reais) 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 Dieta enteral ou oral, em pó, 

normocalórica, normoprotéica, fonte de 

proteína: 100% soro do leite 

hidrolisada, fonte de carboidrato: 

maltodextrina, sacarose e/ou amido. 

Com vitaminas e minerais. Isenta de 

lactose, sacarose e glúten.  Fornecer 

em embalagem mínima de 400 gramas. 

(CATMAT – BR0446098). Dietas de 

Referência: Peptimax, Peptamen 

gramas 450.000 0,2590 116.550,00 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, segue questionamento 

elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo Municipal a critério da 

Presidência da Câmara: 

 

Em que pese no Portal da Transparência o presente pregão se encontrar com o status de 

suspenso, não foi encontrado, por esta assessoria, qualquer aviso de suspensão. Assim, por 

precaução, considerou-se melhor realizar a presente análise e, caso de fato o certame esteja 

suspenso, tais considerações podem ser analisadas pela Prefeitura Municipal de Mandaguari 



 

 

quando da republicação do Edital. 

 

Tendo em vista a Resposta ao Ofício 82/2019, feita por este Poder Executivo à este Poder 

Legislativo, com o seguinte teor: 

 
“No que tange a falta de indicação de marcas, a Secretaria 
de Saúde optou pela não inserção das mesmas, uma vez 
que, além de restringir a competitividade, a falta da marca 
não representa perda de qualidade dos produtos licitados, 
pois estes terão que atender ao descritivo solicitado.” 

 

Frisa-se que no ano anterior, este Poder Legislativo pediu para que fossem acrescentadas 

as marcas de referência ao descritivo do item, para garantir o melhor atendimento aos 

munícipes, entretanto o Poder Executivo decidiu por não fazê-lo com os argumentos acima 

transcritos. 

 

Porém, no presente edital, vê-se que há a indicação das marcas pré-aprovadas, como 

referência.  

 

Dessa forma, indaga-se a razão pela qual aquilo que foi expressamente pedido pela 

Câmara Municipal em 2019 não foi atendido, mas foi acrescentado no presente certame. O que 

motivou essa mudança, já que ela foi descartada anteriormente? 

 

 

Mandaguari, 21 de julho de 2020. 

 

 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 



 

 

 

 

Ofício nº 041/2020 Lupa Legislativa                             Mandaguari, 21 de julho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de Análise nº 45/2020, em anexo, que 

realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de contratação: 

 

Pregão 73/2020 

Objeto: 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. 

Data de abertura: 23 de julho de 2020. 

 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

manifestação expressa desta Municipalidade nos prazos estipulados pelo edital de 

licitação. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudson Efrain Theodoro Guimarães 
Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 



 



 

 

 
 
 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
46/2020 Data da Licitação 

16 de janeiro de 

2020. 

Número e modalidade da 

licitação 

Dispensa 

01/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Não se Aplica 

Objeto da Licitação 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. 

Valor Máximo do edital R$ 450.000,00 

Síntese da Justificativa da 

licitação 

Em virtude da economia, os municípios manifestam interesse 

no sentido de que o consórcio efetuasse também a aquisição 

de medicamentos com recursos do tesouro municipal 

completando suas necessidades no atendimento à 

população, sendo que por meio da legislação pertinente, o 

Município de Mandaguari teve sua inclusão no referido 

consórcio, possibilitando a aquisição, com a economia 

apontada, para os medicamentos da Assistência 

Farmacêutica na atenção básica. 

 

Forma de Pagamento 

Repasse dos recursos financeiros em 04 (quatro) parcelas 

de R$ 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais), 

sendo que as mesmas serão depositadas em conta corrente 

específica, até o dia 05 dos meses de fevereiro, maio, agosto 

e novembro.  

 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

Conforme o Consórcio realiza os procedimentos licitatórios 

(registro de preço) para a aquisição dos medicamentos esta-

belecidos conforme elenco pactuado pela Comissão Inter-

gestores Bipartidos do Paraná, em atendimento aos municí-

pios consorciados, cada município relaciona, dentro do valor 

estipulado para a parcela, os medicamentos que tem interes-

se e as respectivas quantidades. Os Recebimentos podem 

ser acompanhados pelo disposto no site do consórcio 

http://www.consorcioparanasaude.com.br.  

Fiscal do contrato Josiane Carla Choida  

 

 

 

 

 

 

http://www.consorcioparanasaude.com.br/


 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

LOTE 1 - Valor Máximo do Lote: R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). 

Item Descrição 
Valor 

Unitário (R$) 
Quantidade 

Valor Total 

(R$) 

01 

Operacionalização de ações de 

assistência farmacêutica, aquisição e 

distribuição de medicamentos. 

112.500,00 04 450.000,00 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, segue questionamento 

elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo Municipal a critério da 

Presidência da Câmara: 

 

Tendo em vista o Ofício 151/2020 enviado pelo Consórcio Paraná Saúde ao Município de 

Mandaguari, com a sugestão para que fosse nomeador servidor para realizar o 

acompanhamento do convênio, indaga-se se essa sugestão foi aceita. Se sim, qual o servidor 

responsável por tal feito? 

 

Do mais, temos que no mesmo Ofício 151/2020 o Consórcio estipula como data do 

pagamento o dia 05 (cinco) dos meses de março, junho, setembro e dezembro. Porém, ao tratar 

da metodologia e execução do contrato, é citado como data de pagamento o dia 05 (cinco) dos 

meses de fevereiro, maio, agosto e novembro; em conformidade com o disposto na cláusula 

segunda do contrato firmado entre o Município e o Consórcio. 

 

Em razão da aparente disparidade entre as datas, requer seja encaminhado à este Poder 

Legislativo os pagamentos das parcelas já efetuados. 

 

Por fim, requer-se também que seja encaminhado à Casa de Leis a lista dos remédios 

disponibilizados pelo Consórcio, com os respectivos usos e requerimentos do Município de 

Mandaguari. 

 

 

Mandaguari, 22 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 



 

 

 

 

Ofício nº 042/2020 Lupa Legislativa                             Mandaguari, 22 de julho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de Análise nº 46/2020, em anexo, que 

realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de contratação: 

 

Dispensa 01/2020 

Objeto: 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. 

Data de abertura: 16 de janeiro de 2020. 

 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

manifestação expressa desta Municipalidade nos prazos estipulados pelo edital de 

licitação. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudson Efrain Theodoro Guimarães 
Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 



 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
47/2020 

Data da 

Homologação 

29 de janeiro de 

2020. 

Número e modalidade da 

licitação 

Dispensa 

03/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Não se Aplica 

Objeto da Licitação 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. 

Valor Máximo do edital R$ 13.500,00 

Síntese da Justificativa da 

Dispensa de Licitação 

Cursos com a finalidade de aprendizado, capacitação, 

aprimoramento, inserção ou reinserção no mercado de 

trabalho com a finalidade de fomentar o desenvolvimento 

pessoal dos munícipes. O SENAC é empresa incumbida 

estatutariamente da pesquisa, ensino e desenvolvimento 

institucional e, portanto, passível de dispensa de licitação. 

 

Forma de Pagamento 

O Contratante pagará ao Contratado a importância de R$ 

13.500,00 que serão pagos proporcionalmente às horas de 

serviços realizados no mês, em até 20 (vinte) dias após a 

apresentação da fatura. 

 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

São obrigações do Contratado planejar, coordenar, executar, 

supervisionar e avaliar as atividades específicas da ação 

educacional decorrente deste contrato; recrutar, selecionar, 

orientar e remunerar os instrutores que irão atuar no curso; 

fornecer o material didático, se previsto na programação; 

emitir certificados aos alunos concluintes aprovados; emitir 

as notas fiscais e faturas correspondentes aos valores defi-

nidos nos cursos.  

Fiscal do contrato Reginaldo Targino Cancini 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

LOTE 1 – Valor Máximo do Lote: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). 

Item Descrição Unid. Quantidade 
Valor 

Total (R$) 

01 

Curso para a preparação de alimentos com 

cardápio para a estação de inverno. Quantidade 

máxima de alunos serão 15 (quinze) participantes, 

com carga horária de 15 (quinze) horas 

Unid. 01 4.500,00 



 

 

 

LOTE 2 – Valor Máximo do Lote: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). 

Item Descrição Unid. Quantidade 
Valor 

Total (R$) 

01 

Curso para a preparação de salgados finos. 

Quantidade máxima de alunos serão 15 (quinze) 

participantes, com carga horária de 15 (quinze) 

horas 

Unid. 01 4.500,00 

 

LOTE 3 – Valor Máximo do Lote: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). 

Item Descrição Unid. Quantidade 
Valor 

Total (R$) 

01 

Curso para a preparação de alimentos culinários 

sem lactose. Quantidade máxima de alunos serão 

15 (quinze) participantes, com carga horária de 15 

(quinze) horas 

Unid. 01 4.500,00 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, segue questionamento 

elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo Municipal a critério da 

Presidência da Câmara: 

 

Tendo em vista a situação pandêmica que estamos vivenciando, sendo o motivo das 

paralizações das aulas e demais atividades educativas, requer seja encaminhado à esta Casa 

de Leis o cronograma das atividades realizadas e previstas, bem como os recibos de 

pagamento. 

 

Do mais, indaga-se: 

 

Qual a forma de seleção dos participantes dos cursos, uma vez que as turmas são 

limitadas? 

Quais são os materiais necessários para os cursos e como eles são/serão disponibilizados 

aos alunos? 

Qual a ementa do curso? É imprescindível que os módulos que serão ensinados sejam 

públicos, para permitir uma fiscalização e acompanhamento mais eficazes. 

Onde as aulas foram/serão ministradas? 

 

Mandaguari, 22 de julho de 2020. 

 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 



 

 

 

 

Ofício nº 043/2020 Lupa Legislativa                             Mandaguari, 22 de julho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de Análise nº 47/2020, em anexo, que 

realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de contratação: 

 

Dispensa 03/2020 

Objeto: 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. 

Data de homologação: 29 de janeiro de 2020. 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

manifestação expressa desta Municipalidade nos prazos estipulados pelo edital de 

licitação. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Hudson Efrain Theodoro Guimarães 
Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 



 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
48/2020 

Data da 

Homologação 

17 de março de 

2020. 

Número e modalidade da 

licitação 

Dispensa 

04/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Não se Aplica 

Objeto da Dispensa de 

Licitação 

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. 

Valor Máximo do edital R$ 17.400,00 

Síntese da Justificativa da 

Dispensa de Licitação 

Visando atender a necessidade de ofertar cursos de 

aperfeiçoamento profissional nas diversas áreas de atuação, 

a Secretaria Municipal de Assistência Social de Mandaguari 

pretende com esta solicitação atender famílias em situação 

de vulnerabilidade e risco social, bem como promover a 

integração de participantes e possibilitar a geração de renda 

para os mesmo, caso façam essa escolha. 

 

Forma de Pagamento 

O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta 

licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, 

no ato da necessidade, mediante apresentação da respectiva 

documentação fiscal. 

 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

Os cursos de qualificação e capacitação profissional deverão 

acontecer entre os meses de Março e Abril de 2020, sendo 

que o calendário de execução dos mesmos deverá ser apro-

vado pela gestora da Secretaria Municipal de Assistência 

Social. 

Os cursos ocorrerão nas unidades de atendimento do CRAS 

e do Espaço Conviver. 

Horários prováveis para a realização do curso: manhã e tar-

de. 

Os materiais necessários para todos os cursos serão dispo-

nibilizados pela empresa contratada. 

Fiscal do contrato Juliana Moura dos Santos 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

LOTE 1 – Valor Máximo do Lote: R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais). 

Item Unidade Quantidade Descrição 
Valor 

Unitário (R$) 

Valor Total 

(R$) 

01 Unidade 01 

Curso de bordado em chinelos – A 

presente proposta tem como objetivo 

capacitar e aperfeiçoar profissionalmente 

R$ 5.100,00 R$ 5.100,00 



 

 

os alunos em bordado em chinelos, para a 

confecção de peças customizadas, 

através de técnicas específicas, com o 

desenvolvimento de Programa de 

Aperfeiçoamento Profissional; e com isso 

possibilitar o acesso desses alunos ao 

mercado de trabalho. 

Pré-requisitos: 

Idade mínima: 16 (dezesseis) anos; 

Escolaridade mínima: Ensino 

Fundamental incompleto. 

Conteúdo: Criar composições; seleção do 

material; chinelos decorados com fitas; 

chinelos decorados com pedraria; chinelos 

decorados com strass, chinelos decorados 

com crochê. 

01 turma, com 16 alunos por turma. 

02 Unidade 01 

Curso de bordado em fita – A presente 

proposta tem como objetivo capacitar e 

aperfeiçoar profissionalmente os alunos 

em bordado em fita, para a confecção de 

peças customizadas, através de técnicas 

específicas, com o desenvolvimento de 

Programa de Aperfeiçoamento 

Profissional; e com isso possibilitar o 

acesso desses alunos ao mercado de 

trabalho. 

Pré-requisitos: 

Idade mínima: 16 (dezesseis) anos; 

Escolaridade mínima: Ensino 

Fundamental incompleto. 

Conteúdo: básicos na confecção de peças 

decorativas e/ou utilitárias, conforme 

modelos propostos no decorrer do curso; 

Técnicas básicas de acabamento. 

Orientações para aquisição de materiais 

específicos. Interpretação de gráficos 

avançados; aplicação de pontos 

avançados na confecção de peças 

decorativas e/ou utilitárias personalizadas. 

01 turma, com 16 alunos por turma. 

R$ 4.100,00 R$ 4.100,00 

03 Unidade 01 

Curso de bordado em vagonite – A 

presente proposta tem como objetivo 

capacitar e aperfeiçoar profissionalmente 

os alunos em bordado em vagonite, para 

R$ 4.100,00 R$ 4.100,00 



 

 

a confecção de peças customizadas, 

através de técnicas específicas, com o 

desenvolvimento de Programa de 

Aperfeiçoamento Profissional; e com isso 

possibilitar o acesso desses alunos ao 

mercado de trabalho. 

Pré-requisitos: 

Idade mínima: 16 (dezesseis) anos; 

Escolaridade mínima: Ensino 

Fundamental incompleto e que possuam 

instruções básicas (tipos de agulhas de 

barbante, tipos de barbantes). 

Correntinha, ponto baixo, meio ponto. 

Conteúdo: ponto alto; ponto alto duplo, 

como segurar a agulha. Confecção de 

peças customizadas com a técnica, 

técnica de flores e picos. 

01 turma, com 16 alunos por turma. 

04 Unidade 01 

Confecção de tapetes barbantes– A 

presente proposta tem como objetivo 

capacitar e aperfeiçoar profissionalmente 

os alunos em confecção de tapetes com 

barbantes, para a confecção de peças 

customizadas, através de técnicas 

específicas, com o desenvolvimento de 

Programa de Aperfeiçoamento 

Profissional; e com isso possibilitar o 

acesso desses alunos ao mercado de 

trabalho. 

Pré-requisitos: 

Idade mínima: 16 (dezesseis) anos; 

Escolaridade mínima: Ensino 

Fundamental incompleto e que possuam 

instruções básicas (tipos de agulhas de 

barbante, tipos de barbantes). 

Correntinha, ponto baixo, meio ponto. 

Conteúdo: ponto alto; ponto alto duplo, 

como segurar a agulha. Confecção de 

tapetes redondos, quadrados e ovais; 

como fazer emendas, técnica de flores e 

picos. 

01 turma, com 20 alunos por turma. 

01 turma, com 16 alunos por turma. 

R$ 4.100,00 R$ 4.100,00 

 

 



 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, segue questionamento 

elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo Municipal a critério da 

Presidência da Câmara: 

 

Esta assessoria jurídica não encontrou, dentre os documentos disponibilizados, a carga 

horária dos cursos ofertados. Assim, requer-se nos seja repassada tal informação. 

 

Tendo em vista a situação pandêmica que estamos vivenciando, sendo o motivo das 

paralizações das aulas e demais atividades educativas, e o fato de os cursos terem data 

prevista para acontecimento nos meses de março e abril, questiona-se se os mesmos 

ocorreram. Se sim, requer seja encaminhado à esta Casa de Leis o cronograma das atividades 

realizadas, bem como os recibos de pagamento. Caso não tenham ocorrido, requer seja 

informado a previsão de quando se darão.  

 

Considerando que os cursos são direcionados à famílias em situação de vulnerabilidade e 

risco social, com o intuito de promover a integração de participantes e possibilitar a geração de 

renda para os mesmo, e que ocorrerão nas dependências do CRAS e do Espaço Conviver, 

requer os seguintes esclarecimentos: 

 

a) Em qual dos órgãos cada curso foi/será ministrado? Dentre os 04 (quatro) cursos 

ofertados, quais foram/serão disponibilizados para os munícipes atendidos pelo CRAS e quais 

foram/serão disponibilizados para os munícipes atendidos pelo Espaço Conviver? 

 

b) Quais são os critérios de seleção dos alunos para integrar os cursos? 

 

c) Ainda em relação aos alunos selecionados para fazer os cursos; em quais programas de 

assistência – dentro do CRAS e do Espaço Conviver, respectivamente – eles estão inclusos? 

São participantes de grupos permanentes ou são usuários eventuais? 

 

Ainda, indaga-se o objetivo dos cursos. Existem outros objetivos além de capacitar os alunos 

para a geração de renda? 

 

Por fim, questiona-se quais são os materiais necessários para os cursos e como eles 

são/serão disponibilizados aos alunos. 

 

 

Mandaguari, 23 de julho de 2020. 

 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 



 

 

 

 

Ofício nº 045/2020 Lupa Legislativa                             Mandaguari, 23 de julho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de Análise nº 48/2020, em anexo, que 

realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de contratação: 

 

Dispensa 04/2020 

Objeto: 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. 

Data de homologação:17 de março de 2020. 

 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

manifestação expressa desta Municipalidade nos prazos estipulados pelo edital de 

licitação. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Carlos Henrique Bredariol Batista 
Diretor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 



 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
49/2020 

Data da 

Homologação 

17 de março de 

2020. 

Número e modalidade da 

licitação 

Dispensa 

05/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Não se Aplica 

Objeto da Dispensa de 

Licitação 

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 

através de cooperativas (Comafruti)  

Valor Máximo do edital R$ 443952,00 

Síntese da Justificativa da 

Dispensa de Licitação 

Justifica-se a abertura da Chamada Pública para a Aquisição 

de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, pois assim 

teremos mais qualidade na alimentação a ser servida para 

nossos alunos e a manutenção e apropriação de hábitos 

alimentares saudáveis e mais desenvolvimento local de 

forma sustentável. 

 

Forma de Pagamento 

O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta 

licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, 

em até 30 (trinta) dias do recebimento do objeto. 

 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

O fornecedor deverá efetuar a entrega dos produtos obede-

cendo o cronograma de entrega elaborado pela nutricionista 

da Secretaria Municipal de Educação, sem qualquer despesa 

para o município. 

Os produtos serão entregues semanalmente em locais e ho-

rários a serem definidos por cronograma da Secretaria Muni-

cipal de Saúde.  

Fiscal do contrato Priscila Azevedo de Mattos 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

Itens conforme consta na Íntegra da Dispensa de Licitação, disponibilizada no Portal da 

Transparência da Prefeitura Municipal de Mandaguari. 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, segue questionamento 

elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo Municipal a critério da 

Presidência da Câmara: 

 

Tendo em vista que os alimentos são entregues diretamente nas escolas do município, quais 

são os servidores responsáveis, em cada escola, por atestar o recebimento e conferir a 

qualidade/quantidade dos produtos, em cada uma dessas escolas? 

 

A estrega dos alimentos está parada em razão da suspensão das atividades escolares? Se 

sim, haverá prorrogação do contrato para que seja possível o consumo, pelos alunos da rede 

municipal de ensino, de todos os produtos? 



 

 

Tem-se que a presente dispensa de licitação foi homologada em 17.03.2020 e o inícios das 

aulas deu-se aproximadamente em 05.02.2020. Desta forma, como ficou a preparação da 

merenda nesse mais de um mês antes da homologação da licitação? Requer-se que seja 

encaminhado à este Poder Legislativo o comprovante de pagamento e as notas fiscais 

referentes aos produtos da agricultura familiar no ano de 2020. 

 

 

Mandaguari, 22 de julho de 2020. 

 

 

 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 



 

 

 

 

Ofício nº 044/2020 Lupa Legislativa                             Mandaguari, 22 de julho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de Análise nº 49/2020, em anexo, que 

realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de contratação: 

 

Dispensa 05/2020 

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar através de cooperativas 

(Comafruti) 

Data de homologação:17 de março de 2020. 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

manifestação expressa desta Municipalidade nos prazos estipulados pelo edital de 

licitação. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Hudson Efrain Theodoro Guimarães 
Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 



 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
50/2020 

Data da 

Homologação 

17 de março de 

2020. 

Número e modalidade da 

licitação 

Dispensa 

05/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Não se Aplica 

Objeto da Dispensa de 

Licitação 

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 

através de cooperativas (Copran)  

Valor Máximo do edital R$ 195.560,00 

Síntese da Justificativa da 

Dispensa de Licitação 

Justifica-se a abertura da Chamada Pública para a Aquisição 

de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, pois assim 

teremos mais qualidade na alimentação a ser servida para 

nossos alunos e a manutenção e apropriação de hábitos 

alimentares saudáveis e mais desenvolvimento local de 

forma sustentável. 

 

Forma de Pagamento 

O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta 

licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, 

em até 30 (trinta) dias do recebimento do objeto. 

 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

O fornecedor deverá efetuar a entrega dos produtos obede-

cendo o cronograma de entrega elaborado pela nutricionista 

da Secretaria Municipal de Educação, sem qualquer despesa 

para o município. 

Os produtos serão entregues semanalmente em locais e ho-

rários a serem definidos por cronograma da Secretaria Muni-

cipal de Saúde.  

Fiscal do contrato Priscila Azevedo de Mattos 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

Itens conforme consta na Íntegra da Dispensa de Licitação, disponibilizada no Portal da 

Transparência da Prefeitura Municipal de Mandaguari. 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, segue questionamento 

elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo Municipal a critério da 

Presidência da Câmara: 

 

Tendo em vista que os alimentos são entregues diretamente nas escolas do município, quais 

são os servidores responsáveis, em cada escola, por atestar o recebimento e conferir a 

qualidade/quantidade dos produtos, em cada uma dessas escolas? 

 

A estrega dos alimentos está parada em razão da suspensão das atividades escolares? Se 

sim, haverá prorrogação do contrato para que seja possível o consumo, pelos alunos da rede 

municipal de ensino, de todos os produtos? 



 

 

Tem-se que a presente dispensa de licitação foi homologada em 17.03.2020 e o inícios das 

aulas deu-se aproximadamente em 05.02.2020. Desta forma, como ficou a preparação da 

merenda nesse mais de um mês antes da homologação da licitação? Requer-se que seja 

encaminhado à este Poder Legislativo o comprovante de pagamento e notas fiscais referentes 

aos produtos da agricultura familiar no ano de 2020. 

 

 

Mandaguari, 23 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 



 

 

Ofício nº 046/2020 Lupa Legislativa                             Mandaguari, 23 de julho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de Análise nº 50/2020, em anexo, que 

realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de contratação: 

 

Dispensa 05/2020 

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar através de cooperativas 

(Copran). 

Data de homologação:17 de março de 2020. 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

manifestação expressa desta Municipalidade nos prazos estipulados pelo edital de 

licitação. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Carlos Henrique Bredariol Batista 
Diretor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 



 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
51/2020 

Data da 

Homologação 

17 de março de 

2020. 

Número e modalidade da 

licitação 

Dispensa 

05/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Não se Aplica 

Objeto da Dispensa de 

Licitação 

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 

através de cooperativas (Copacon)  

Valor Máximo do edital R$ 40.560,00 

Síntese da Justificativa da 

Dispensa de Licitação 

Justifica-se a abertura da Chamada Pública para a Aquisição 

de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, pois assim 

teremos mais qualidade na alimentação a ser servida para 

nossos alunos e a manutenção e apropriação de hábitos 

alimentares saudáveis e mais desenvolvimento local de 

forma sustentável. 

 

Forma de Pagamento 

O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta 

licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, 

em até 30 (trinta) dias do recebimento do objeto. 

 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

O fornecedor deverá efetuar a entrega dos produtos obede-

cendo o cronograma de entrega elaborado pela nutricionista 

da Secretaria Municipal de Educação, sem qualquer despesa 

para o município. 

Os produtos serão entregues semanalmente em locais e ho-

rários a serem definidos por cronograma da Secretaria Muni-

cipal de Educação.  

Fiscal do contrato Priscila Azevedo de Mattos 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

Itens conforme consta na Íntegra da Dispensa de Licitação, disponibilizada no Portal da 

Transparência da Prefeitura Municipal de Mandaguari. 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, segue questionamento 

elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo Municipal a critério da 

Presidência da Câmara: 

 

Tendo em vista que os alimentos são entregues diretamente nas escolas do município, quais 

são os servidores responsáveis, em cada escola, por atestar o recebimento e conferir a 

qualidade/quantidade dos produtos, em cada uma dessas escolas? 

 

A estrega dos alimentos está parada em razão da suspensão das atividades escolares? Se 

sim, haverá prorrogação do contrato para que seja possível o consumo, pelos alunos da rede 

municipal de ensino, de todos os produtos? 



 

 

Tem-se que a presente dispensa de licitação foi homologada em 17.03.2020 e o inícios das 

aulas deu-se aproximadamente em 05.02.2020. Desta forma, como ficou a preparação da 

merenda nesse mais de um mês antes da homologação da licitação? Requer-se que seja 

encaminhado à este Poder Legislativo o comprovante de pagamento e as notas fiscais 

referentes aos produtos da agricultura familiar no ano de 2020. 

 

 

Mandaguari, 23 de julho de 2020. 

 

 

 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 



 

 

Ofício nº 045/2020 Lupa Legislativa                             Mandaguari, 23 de julho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de Análise nº 50/2020, em anexo, que 

realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de contratação: 

 

Dispensa 05/2020 

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar através de cooperativas 

(Copran). 

Data de homologação:17 de março de 2020. 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

manifestação expressa desta Municipalidade nos prazos estipulados pelo edital de 

licitação. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Carlos Henrique Bredariol Batista 
Diretor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 



 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
52/2020 

Data da 

Homologação 

25 de março de 

2020. 

Número e modalidade da 

licitação 

Dispensa 

08/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Não se Aplica 

Objeto da Dispensa de 

Licitação 

Locação de imóvel para abrigar as instalações do Centro 

Municipal de Educação Tio Patinhas  

Valor Máximo do edital R$ 4.500,00 

Síntese da Justificativa da 

Dispensa de Licitação 

Justifica-se a locação do imóvel localizado na Avenida 

Amazonas S/N, visto que é preciso abrigar os alunos do 

CMEI Tio Patinhas, o qual encontra-se em reforma e 

ampliação. 

 

Forma de Pagamento 
O pagamento do aluguel será efetuado mensalmente, até o 

dia determinado, acordado entre a locadora e locatária. 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

O Centro Municipal de Educação Infantil Tio Patinhas funcio-

nará nesse imóvel por 03 (três) meses. 

Fiscal do contrato Letícia Campos Gonçalves Baier 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

Lote 01 – Valor Máximo do Lote R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) 

Item Descrição Unid. Quant. Valor Máx. 

Unitário (R$) 

Valor Total 

(R$) 

01 Locação de imóvel localizado na Avenida 

Amazonas, S/N, para abrigar as 

instalações do Centro de Educação 

Municipal Infantil Tio Patinhas de 

Mandaguari – Paraná. 

Mês 03 R$ 1.500,00 R$ 4.500,00 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, segue questionamento 

elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo Municipal a critério da 

Presidência da Câmara: 

 

Não foi encontrada, por esta assessoria jurídica, a estipulação da data em que ocorreria o 

pagamento dos aluguéis. Assim, requer-se seja respondido em qual dia do mês foi acordado 

que se daria tal pagamento e de qual forma ele seria feito (depósito bancário, pagamento de 

boleto, transferência, etc.). 

 

Do mais, é importante destacar o fato de que a homologação da presente dispensa deu-se 

em 25.03.2020, quando já vigorava a suspensão das aulas em razão da pandemia da COVID-

19. Assim, questiona-se: 

 



 

 

O imóvel locado foi, de fato, utilizado pelo Poder Público Municipal, até a data do distrato 

amigável (19.05.2020)? 

 

Caso não tenha sido utilizado, os alugueis foram pagos, ou houve acordo entre as partes? 

 

 

Mandaguari, 24 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 



 

 

Ofício nº 049/2020 Lupa Legislativa                             Mandaguari, 24 de julho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de Análise nº 52/2020, em anexo, que 

realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de contratação: 

 

Dispensa 08/2020 

Objeto: Locação de Imóvel para abrigar as instalações do Centro Municipal de Educação 

Infantil Tio Patinhas. 

Data de homologação: 25 de março de 2020. 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

manifestação expressa desta Municipalidade no prazo de 05 (cinco) dias. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Carlos Henrique Bredariol Batista 
Diretor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 



 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
53/2020 

Data da 

Homologação 
16 de abril de 2020. 

Número e modalidade da 

licitação 

Dispensa 

10/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Não se Aplica 

Objeto da Dispensa de 

Licitação 

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. 

Valor Máximo do edital R$ 495.360,00 

Síntese da Justificativa da 

dispensa de licitação 

Como integrante do consórcio, cabe ao Município o repasse 

dos recursos financeiros para poder usufruir, em benefício da 

população, dos serviços que lhe são colocados à disposição. 

O Município, sem tal ação conjugada, não teria condições de 

arcar com todos os serviços de sua responsabilidade na área 

da saúde. O Consórcio tem propiciado a possibilidade de 

atendimento há inúmeras demandas que antes estavam sem 

condições de resposta imediata, com uma economia aos 

cofres públicos. 

 

Forma de Pagamento 

As transferências entre as contas correntes das partes, 

visando adimplir o valor do faturamento das cotas 

correspondentes, deverão ocorrer até o 5º dia útil de cada 

mês, no período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro 

de 2020, sendo que as cotas relativas à eventual aditivo 

serão repactuadas em termo próprio 

 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

Diante da demanda existente no município, e, por meio de 

solicitação via sistema, ocorrem os agendamentos ao serviço 

previsto no contrato do programa, arcando o município com 

os pagamentos mensais relativos à manutenção e obtenção 

dos serviços. 
Fiscal do contrato Wanderleia Alves Martins Medeiros 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

LOTE 1 - Valor Máximo do Lote: R$ 495.360,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, trezentos e 

sessenta reais). 

 

Finalidade Quant. 
Valor 

Unitário (R$) 

Valor Total 

(R$) 

Grupo de 

Despesa 

Execução e Manutenção do programa de 

Regionalização da Rede de Urgência e 

Emergência – SAMU Regional 

01 495.360,00 495.360,00 31.71.70.00 

TOTAL - 495.360,00 - 



 

 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, segue questionamento 

elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo Municipal a critério da 

Presidência da Câmara: 

 

Tendo em vista o disposto em edital: 

 
“As transferências entre as contas correntes das partes, 
visando adimplir o valor do faturamento das cotas 
correspondentes, deverão ocorrer até o 5º dia útil de cada 
mês, no período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de 
dezembro de 2020, sendo que as cotas relativas à eventual 
aditivo serão repactuadas em termo próprio” (grifos nossos) 

 

E levando-se em conta que a presente dispensa de licitação foi homologada somente em 

16.04.2020, requer seja esclarecido como se deu o pagamento nos quatro primeiros meses do 

ano. Por favor, nos encaminhe os recibos de pagamento e notas fiscais referentes aos meses 

de janeiro, fevereiro, março e abril de 2020. 

 

Em relação às dotações orçamentárias disponíveis para o pagamento da presente 

dispensa de licitação, verificou-se uma divergência entre o valor previsto (R$ 495.360,00) e o 

valor disponível para pagamento (R$ 420.000,00). Considerando que a resposta do Consórcio 

foi de que só seria possível a diminuição do valor caso fosse realizada nova assembleia, como 

o Município resolveu essa questão? 

 

 

Mandaguari, 24 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 



 

 

Ofício nº 050/2020 Lupa Legislativa                             Mandaguari, 27 de julho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de Análise nº 53/2020, em anexo, que 

realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de contratação: 

 

Dispensa 10/2020 

Objeto: 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. 

Data de homologação: 16 de abril de 2020. 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

manifestação expressa desta Municipalidade no prazo de 05 (cinco) dias. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Carlos Henrique Bredariol Batista 
Diretor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 



 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
54/2020 

Data da 

Homologação 

15 de janeiro de 

2020. 

Número e Procedimento de 

Contratação 

Inexigibilidade 

02/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Sim 

Objeto da Inexigibilidade de 

Licitação 

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. 

Valor da Inexigibilidade R$ 2.760.000,00 

Síntese da Justificativa da 

Inexigibilidade de licitação 

É de fundamental importância uma entidade que ofereça 

prestações de serviços voltados à assistência ao paciente do 

SUS; pois somente assim será possível desenvolver um 

serviço voltado aos usuários de maneira segura e confiável, 

onde é possível atingir os objetivos de melhorar e oportunizar 

o acesso ao serviço de saúde de qualidade. 

 

Forma de Pagamento 

O pagamento, decorrente da entrega dos produtos, objeto 

desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta 

corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento do produto. 

 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

O fornecedor deverá executar o serviço em até 02 (dois) dias 

úteis após o recebimento da Nota de Empenho. Os serviços 

deverão ser realizados sem qualquer despesa para o Muni-

cípio. 
Fiscal do contrato Paulo Gomes de Lima 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

LOTE 1 - Valor Máximo do Lote: R$ 2.760.000,00 (dois milhões, setecentos e sessenta mil reais). 

 

Item Descrição Unid. Quant. 

01 

Repasse para entidade prestadora de serviço ambulatorial e hospitalar, a 

ser prestado aos usuários do SUS, visando a garantia da atenção 

integral à saúde dos munícipes. 

Mês 12 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, segue questionamento 

elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo Municipal a critério da 

Presidência da Câmara: 

 



 

 

O termo de referência da presente inexigibilidade de licitação traz algumas inconsistências, 

ao tratar a contratação direta por inexigibilidade como licitação. 

 

Como por exemplo, ao definir a metodologia, o termo diz: 

 
“A presente contratação será realizada por meio de 
processo licitatório, na Modalidade Inexigibilidade” 

 

Já quando trata dos pagamentos, diz: 

 
“O pagamento, decorrente da entregados produtos, objetos 
desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta 
corrente (..)” 

 

Ainda, ao indicar o responsável pela solicitação, diz: 

 
“A servidora responsável por esta solicitação de licitação 
para atendimento às necessidade da Secretaria Municipal 
de Saúde é a Deise Dayane Evangelista Vernillo.” 

 

Assim, se faz necessário a adequação do termo, para que trate o presente processo como 

contratação direta por inexigibilidade e não como licitação; nestes itens mencionados e em 

todos os outros que, porventura, existam. 

 

No mais, o artigo 32, da Lei 13.019/2014 exige a justificativa para a ausência de realização 

de chamamento público e o parágrafo 1º do referido artigo estipula que pode haver a nulidade 

da parceria firmada se não houver a publicação da justificativa na mesma data em que o termo 

for firmado. Desta forma, requer-se seja apresentada a referida justificativa para a não 

realização de chamamento público. 

 

Quanto ao Plano de Trabalho apresentado pela Sociedade Beneficente Cristo Rei, onde 

estão descritas as metas que deverão ser atingidas mensalmente pela contratada? 

 

Por fim, analisando o Termo de Fomento ratificado pelas partes, indaga-se: 

 

- Tendo em vista o último item da página 07 (sete), requer-se seja encaminhado à esta 

Casa de Leis todas as prestações de contas até o mês de junho – em especial as que se 

referem ao determinado na cláusula oitava, item “o” do presente termo – os três pareceres 

bimestrais já realizados e as atas de aprovação do Conselho Municipal de Saúde. 

 

- No tocante à página 08 (oito), cláusula 7ª, item “d”:  

 
“Receber a prestação de contas apresentada pela OSC, 
que, após a devida análise da Comissão Permanente de 
Avaliação e Monitoramento das Parcerias celebradas com 
Organização da Sociedade Civil mediante termos de 
Colaboração, de Fomento e Acordos de Cooperação do 
Município, instituída por meio do Decreto Municipal nº 
154/2019, será submetida à apreciação do Chefe do 
Executivo Municipal, que se manifestará  quanto ao 



 

 

processo, determinando seu arquivamento, para fins do 
disposto no parágrafo único da cláusula sexta.” 

 

Requer-se cópia do referido Decreto Municipal, além das análises efetuadas pela 

respectiva comissão. 

 

Por fim, considerando o item “n” da cláusula 8ª, requer-se a comprovação de que tal 

determinação está sendo atendida, nos meses de janeiro à junho. 

 

 

Mandaguari, 24 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 



 

 

Ofício nº 053/2020 Lupa Legislativa                             Mandaguari, 27 de julho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de Análise nº 54/2020, em anexo, que 

realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de contratação: 

 

Inexigibilidade 02/2020 

Objeto: 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. 

Data de homologação: 15 de janeiro de  2020. 

 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

manifestação expressa desta Municipalidade no prazo de 05 (cinco) dias. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Carlos Henrique Bredariol Batista 
Diretor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 



 

 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
55/2020 

Data da 

Homologação 

16 de janeiro de 

2020. 

Número e modalidade do 

Contrato 

Inexigibilidade 

01/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Sim 

Objeto da Inexigibilidade de 

Licitação 

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 

Valor da Inexigibilidade de 

Licitação 
R$ 652.440,00 

Síntese da Justificativa da 

Inexigibilidade de licitação 

É de fundamental importância uma entidade que ofereça 

prestações de serviços voltados à assistência ao paciente do 

SUS; pois somente assim será possível desenvolver um 

serviço voltado aos usuários de maneira segura e confiável, 

onde é possível atingir os objetivos de melhorar e oportunizar 

o acesso ao serviço de saúde de qualidade. 

 

Forma de Pagamento 

O pagamento será efetuado mediante apresentação de Nota 

Fiscal, visando a porcentagem atingida e Comprovante de 

Quitação das Obrigações Fiscais e Trabalhistas e, após ser 

aceita e certificada pelo Fundo Municipal de Saúde, sendo o 

pagamento certificado pelo Fundo Municipal de Saúde, o 

qual ocorrerá dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento da nota fiscal. 

 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

Os serviços serão prestados aos munícipes em conformida-

de com programação estabelecida pela Secretaria Municipal 

de Saúde, por meio de Autorização de Internamentos Hospi-

talares (AIH’s). 

Fiscal do contrato Paulo Gomes de Lima 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

LOTE 1 - Valor Máximo do Lote: R$ 652.440,00 (seiscentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e 

quarenta reais). 

 

Item Descrição Valor Anual 

01 

Contratação de entidade prestadora de serviço ambulatorial e hospitalar, 

a ser prestado aos usuários do SUS, visando à garantia da atenção 

integral à saúde dos munícipes que integram o território em saúde na 

qual a contratada está inserida. 

R$ 652.440,00 

 



 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, segue questionamento 

elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo Municipal a critério da 

Presidência da Câmara: 

 

O termo de referência da presente inexigibilidade de licitação traz algumas inconsistências, 

ao tratar a contratação direta por inexigibilidade como licitação. 

 

Como por exemplo, ao definir a metodologia, o termo diz: 

 
“A presente contratação será realizada por meio de 
processo licitatório, na Modalidade Inexigibilidade” 

 

Já ao indicar o responsável pela solicitação, diz: 

 
“A servidora responsável por esta solicitação de licitação 
para atendimento às necessidade da Secretaria Municipal 
de Saúde é a Deise Dayane Evangelista Vernillo.” 

 

Assim, se faz necessário a adequação do termo, para que trate o presente processo como 

contratação direta por inexigibilidade e não como licitação; nestes itens mencionados e em 

todos os outros que, porventura, existam. 

 

No tocante ao Contrato de Prestação de Serviços assinados pelas partes, questiona-se: 

 

Qual(is) o(s) servidor(es) e o(s) representante(s) da Contratada que fazem parte da 

Comissão de Acompanhamento descrita na Cláusula Oitava? 

 

Quanto ao Parágrafo Primeiro da mesma cláusula, requer seja encaminhado à este Poder 

Legislativo as atas das reuniões havidas entre a Comissão de Acompanhamento. 

 

Requer-se também o encaminhamento à esta Câmara Municipal das cópias dos relatórios 

mensais das atividades desenvolvidas e faturas e demais documentos referentes aos serviços 

prestados; conforme estipulado pela Cláusula Nona. 

 

 

Mandaguari, 27 de julho de 2020. 

 

 

 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 



 

 

Ofício nº 054/2020 Lupa Legislativa                             Mandaguari, 27 de julho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de Análise nº 55/2020, em anexo, que 

realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de contratação: 

 

Inexigibilidade 01/2020 

Objeto: 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. 

Data de homologação: 16 de janeiro de 2020. 

 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

manifestação expressa desta Municipalidade no prazo de 05 (cinco) dias. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Carlos Henrique Bredariol Batista 
Diretor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 



 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
56/2020 

Data da 

Homologação 

16 de janeiro de 

2020. 

Número e Procedimento de 

Contratação 

Inexigibilidade 

03/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Sim 

Objeto da Inexigibilidade de 

Licitação 

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. 

Valor da Inexigibilidade R$ 60.000,00 

Síntese da Justificativa da 

Inexigibilidade de licitação 

Atendimento aos pacientes idosos que se encontram em 

situação de vulnerabilidade social, oferecendo a eles uma 

melhor qualidade de vida. 

 

Forma de Pagamento 

O pagamento, decorrente da entrega dos produtos, objeto 

desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta 

corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento do produto. 

 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

O fornecedor deverá executar o serviço em até 02 (dois) dias 

após a solicitação do serviço, sem qualquer despesa para o 

Município. 
Fiscal do contrato Jonatas Antônio Terêncio. 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

LOTE 1 - Valor Máximo do Lote: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 

 

Item Descrição Unid. Valor Total 

01 

Repasse para entidade prestadora de serviço de confecção de fraldas 

descartáveis para doação aos usuários que são pessoas idosas que se 

encontram em vulnerabilidade social e que necessitam do uso diário de 

fraldas geriátricas porque se encontram acamadas e sem condições de 

higienização própria. 

Unid. R$ 60.000,00 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, segue questionamento 

elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo Municipal a critério da 

Presidência da Câmara: 

 

O termo de referência da presente inexigibilidade de licitação traz algumas inconsistências, 

ao tratar a contratação direta por inexigibilidade como licitação. 

 

Como por exemplo, ao definir a metodologia, o termo diz: 



 

 

 
“A presente contratação será realizada por meio de 
processo licitatório, na Modalidade Inexigibilidade” 

 

Já quando trata dos pagamentos, diz: 

 
“O pagamento, decorrente da entregados produtos, objetos 
desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta 
corrente (..)” 

 

Ainda, ao indicar o responsável pela solicitação, diz: 

 
“A servidora responsável por esta solicitação de licitação 
para atendimento às necessidade da Secretaria Municipal 
de Saúde é a Deise Dayane Evangelista Vernillo.” 

 

Assim, se faz necessário a adequação do termo, para que trate o presente processo como 

contratação direta por inexigibilidade e não como licitação; nestes itens mencionados e em 

todos os outros que, porventura, existam. 

 

No mais, de acordo com o Parecer Jurídico juntado ao procedimento de inexigibilidade de 

licitação, a liberação das parcelas mensais é vinculada ao cumprimento integral do Plano de 

Trabalho apresentado pela OSC. Qual(is) é(são) o(s) servidor(es) responsável(is) pela 

fiscalização da prestação de serviços? 

 

Por fim, analisando o Termo de Fomento ratificado pelas partes, indaga-se: 

 

- Tendo em vista o disposto na Cláusula 6ª. Requer seja encaminhado à esta Casa de Leis 

todas as prestações de contas até o mês de junho. 

 

 

Mandaguari, 27 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 



 

 

Ofício nº 055/2020 Lupa Legislativa                             Mandaguari, 28 de julho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de Análise nº 56/2020, em anexo, que 

realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de contratação: 

 

Inexigibilidade 03/2020 

Objeto: 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. 

Data de homologação: 16 de janeiro de 2020. 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

manifestação expressa desta Municipalidade no prazo de 05 (cinco) dias. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Carlos Henrique Bredariol Batista 
Diretor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 



 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
57/2020 

Data da 

Homologação 
16 de abril de 2020. 

Número e Procedimento de 

Contratação 

Inexigibilidade 

05/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Sim 

Objeto da Inexigibilidade de 

Licitação 

Fomentar financeiramente o transporte universitário para os 

estudantes residentes e domiciliados no Município de Mandaguari. 

Valor da Inexigibilidade R$ 430.524,00 

Síntese da Justificativa da 

Inexigibilidade de licitação 

Justifica-se a necessidade de apoio financeiro verificando-se a 

realidade dos estudantes universitários de nosso município, visto 

que a Associação não tem como custear o transporte dos alunos 

sozinha. 

 

Forma de Pagamento 

As parcelas serão liberadas em estrita conformidade com o 

recebimento de relatórios ou documentos gerados pela AEUM à 

esta Administração Pública. 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

Prazo de execução de 01 de abril de 2020 à 31 de dezembro de 

2020. 

Fiscal do contrato Nilton Mendes Fontes Filho. 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

LOTE 1 - Valor Máximo do Lote: R$ 430.500,00 (quatrocentos e trinta mil e quinhentos reais). 

Item Descrição Unid. Valor Total 

01 
Transporte de estudantes universitários de Mandaguari para 

instituições de ensino superior 
Serviço R$ 430.500,00 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, segue questionamento 

elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo Municipal a critério da 

Presidência da Câmara: 

 

Vê-se que a presente Inexigibilidade de Licitação foi homologada em 16.04.2020 e 

revogada em 04.06.2020, em virtude da paralização das aulas ocorridas por causa da 

pandemia da COVID-19. Assim questiona-se se houve o repasse dos valores mensais nos 

meses de abril e maio. 

 

Mandaguari, 27 de julho de 2020. 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 



 

 

Ofício nº 056/2020 Lupa Legislativa                             Mandaguari, 28 de julho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de Análise nº 57/2020, em anexo, que 

realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de contratação: 

 

Inexigibilidade 05/2020 

Objeto: Fomentar financeiramente o transporte universitário para os estudantes residentes 

e domiciliados no Município de Mandaguari. 

Data de homologação: 16 de abril de 2020. 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

manifestação expressa desta Municipalidade no prazo de 05 (cinco) dias. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Carlos Henrique Bredariol Batista 
Diretor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 



 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
58/2020 

Data da 

Homologação 
22 de abril de 2020. 

Número e modalidade da 

contratação 

Inexigibilidade 

05/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Sim 

Objeto da Dispensa de 

Licitação 

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. 

Valor da Inexigibilidade R$ 21.510,00 

Síntese da Justificativa da 

Inexigibilidade de Licitação 

Os objetos constantes no processo são de extrema 

necessidade para a manutenção e funcionamento das 

atividades desenvolvidas pelo Centro de Diagnóstico do 

Município. Para tanto, como garantia de que o equipamento 

ABX Horiba Micros ES60 funcione adequadamente e tenha o 

desempenho desejado, se faz necessário que os reagentes 

nele utilizados sejam os originais do fabricante pois caso não 

seja se corre o risco de mau funcionamento do aparelho ou a 

perca da garantia do mesmo. 

 

Forma de Pagamento 

O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta 

licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, 

em até 30 (trinta) dias do recebimento do objeto. 

 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

O fornecedor deverá efetuar a entrega dos produtos e rea-

gente em até 07 (sete) dias após a solicitação de entre-

ga/autorização de fornecimento, sem qualquer despesa para 

o Município. 

Os reagentes deverão ser entregues no Centro de Diagnósti-

co Municipal, na Rua Padre Antônio Lock, s/s, Centro, Man-

daguari, 

Os produtos, quando necessário, deverão ser montados, 

ajustados, instalados e entregues prontos para funcionamen-

to, com garantia mínima legal, ficando tal responsabilidade 

para a empresa, sem ônus para a Prefeitura Municipal.  

Fiscal do contrato Cristiane de Toledo Hortelã Pedrone 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

Itens conforme consta na Íntegra da Inexigibilidade de Licitação, disponibilizada no Portal da 

Transparência da Prefeitura Municipal de Mandaguari. 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida na inexigibilidade de licitação, segue 

questionamento elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo 



 

 

Municipal a critério da Presidência da Câmara: 

 

Tendo em vista o parecer contábil que sustenta a presente inexigibilidade, viu-se que o 

orçamento disponível para o pagamento do objeto é de R$ 14.524,00 (quatorze mil, quinhentos 

e vinte e quatro reais); enquanto a inexigibilidade ora analisada prevê despesas de R$ 

21.510,00 (vinte e um mil, quinhentos e dez reais); havendo uma diferença de quase R$ 

7.000,00 (sete mil reais). 

 

Assim sendo, como será feito o pagamento integral dos reagentes contratados, uma vez que 

inexiste orçamento para tanto? Considerando o parecer contábil que afirma que a diferença de 

valor deverá ser solicitada em 2021, indaga-se a razão pela qual tal previsão não entrou no 

orçamento de 2020. Favor encaminhar os comprovantes de pagamento da presente 

inexigibilidade de licitação. 

 

Por fim, considerando o disposto no artigo 26, parágrafo único, inciso III da Lei 8.666/1993, 

requer-se seja remetido à esta Câmara Municipal e anexado ao processo de inexigibilidade a 

justificativa do preço. 

 

 

Mandaguari, 27 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 



 

 

Ofício nº 051/2020 Lupa Legislativa                             Mandaguari, 27 de julho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de Análise nº 58/2020, em anexo, que 

realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de contratação: 

 

Inexigibilidade 05/2020 

Objeto: 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. 

Data de homologação: 22 de abril de 2020. 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

manifestação expressa desta Municipalidade no prazo de 05 (cinco) dias. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Carlos Henrique Bredariol Batista 
Diretor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 



 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
59/2020 

Data da 

Homologação 
21 de maio de 2020. 

Número e modalidade da 

contratação 

Inexigibilidade 

07/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Sim 

Objeto da Inexigibilidade de 

Licitação 

Contratação de pessoa jurídica especializada na manutenção de 

máquina de moedor de galhos, em atendimento à Secretaria de 

Urbanismo, Obras e Serviços Públicos. 

Valor Máx. da Inexigibilidade R$ 9.430,80 

Síntese da Justificativa da 

Inexigibildiade de Licitação 

Se dá em razão da exclusividade da empresa VERMEER 

EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS LTDA. em executar os 

serviços ora almejados, visto que esta detém termo de 

exclusividade da fabricante do equipamento que afirma que apenas 

esta é autorizada no âmbito nacional à reposição, atendimento de 

vendas e suporte pós-venda ao equipamento adquirido por esta 

Municipalidade. 

Forma de Pagamento 

O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta 

licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, em até 

30 (trinta) dias do recebimento do objeto. 

 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

O fornecedor deverá efetuar a manutenção em até 05 (cinco) dias 

após a solicitação de entrega/autorização de fornecimento, sem 

qualquer despesa para o Município.  

O contratante indicará o local para a execução da manutenção, 

dentro do Município de Mandaguari.  

Fiscal do contrato Paulo Antônio Conte 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

Itens conforme consta na Íntegra da Inexigibilidade de Licitação, disponibilizada no Portal da 

Transparência da Prefeitura Municipal de Mandaguari. 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida na inexigibilidade de licitação, segue 

questionamento elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo 

Municipal a critério da Presidência da Câmara: 

 

Analisando o procedimento de Inexigibilidade de Licitação, constatou-se que o documento 

da página 27 parece ser estranho ao processo; sendo necessária a sua retirada.  

 

Mandaguari, 27 de julho de 2020. 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 



 

 

Ofício nº 052/2020 Lupa Legislativa                             Mandaguari, 27 de julho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de Análise nº 59/2020, em anexo, que 

realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de contratação: 

 

Inexigibilidade 07/2020 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na manutenção de máquina de 

moedor de galhos, em atendimento à Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos. 

Data de homologação: 21 de maio de 2020. 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

manifestação expressa desta Municipalidade no prazo de 05 (cinco) dias. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Carlos Henrique Bredariol Batista 
Diretor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 





 

 

 
 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
60/2020 

Data da 

Homologação 

29 de junho de 

2020. 

Número e modalidade do 

Contrato 

Inexigibilidade 

08/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Sim 

Objeto da Inexigibilidade de 

Licitação 

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 

Valor da Inexigibilidade de 

Licitação 
R$ 31.736,00 

Síntese da Justificativa da 

Inexigibilidade de licitação 

O Funda Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

é um fundo composto pela destinação de parte do Imposto 

de Renda devido por pessoas físicas ou jurídicas, além de 

doações voluntárias de recursos públicos. A legislação 

permite que todas as pessoas físicas e jurídicas destinem, ao 

longo do ano, seu imposto de renda devido aos fundos 

controlados pelo Conselho dos Direitos da Criança e do 

Adolescente municipais, distrital, estaduais e federais, 

respeitando os limites previstos. 

 

Forma de Pagamento 

O recurso decorrente da parceria serão depositados e 

geridos em conta bancária específica em instituição 

financeira pública, indicada pela organização.  

 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

Os serviços serão prestados de 01.08.2020 à 31.03.2021 

Fiscal do contrato Oriana Perin Nonose  

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

LOTE 1 - Valor Máximo do Lote: R$ 31.736,00 (trinta e um mil, setecentos e trinta e seis reais). 

 

Item Descrição Unidade Quantidade Valor (R$) 

01 

Repasse de valores referentes à Doação do Imposto 

de Renda Retido – FIA Municipal – Ano de 2019 – 

Exercício de 2020 

Parceria 01 31.736,00 

 

 



 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, segue questionamento 

elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo Municipal a critério da 

Presidência da Câmara: 

 

No Plano de Trabalho apresentado pelo CECAF consta a disponibilidade de 20 vagas; porém 

não fica claro se essas vagas são para cada uma das oficinas ou se são divididas entre elas. 

Assim questiona-se: Serão 20 vagas para o Oficina de Leitura e mais 20 vagas para a Oficina 

de Jardim e Horta ou 20 vagas ao todo, distribuídas entre ambas as oficinas?  

 

Por fim, no Termo de Referência, é indicada como fiscal de contrato a servidora Oriana Perin 

Nonose e no Parágrafo Único da Cláusula 11 do Termo de Fomento consta como fiscal o 

servidor Nilton Mendes Fontes Filho. Dessa forma, requer seja especificado qual a atribuição 

cada fiscal vai realizar. 

 

 

Mandaguari, 28 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 



 

 

  

Ofício nº 057/2020 Lupa Legislativa                             Mandaguari, 28 de julho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de Análise nº 60/2020, em anexo, que 

realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de contratação: 

 

Inexigibilidade 08/2020 

Objeto: 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. 

Data de homologação: 29 de junho de 2020. 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

manifestação expressa desta Municipalidade no prazo de 05 (cinco) dias. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Carlos Henrique Bredariol Batista 
Diretor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 



 

 

 
 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
61/2020 

Data da 

Homologação 

29 de junho de 

2020. 

Número e modalidade do 

Contrato 

Inexigibilidade 

09/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Sim 

Objeto da Inexigibilidade de 

Licitação 

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 

Valor da Inexigibilidade de 

Licitação 
R$ 28.600,00 

Síntese da Justificativa da 

Inexigibilidade de licitação 

O Funda Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

é um fundo composto pela destinação de parte do Imposto 

de Renda devido por pessoas físicas ou jurídicas, além de 

doações voluntárias de recursos públicos. A legislação 

permite que todas as pessoas físicas e jurídicas destinem, ao 

longo do ano, seu imposto de renda devido aos fundos 

controlados pelo Conselho dos Direitos da Criança e do 

Adolescente municipais, distrital, estaduais e federais, 

respeitando os limites previstos. 

 

Forma de Pagamento 

O recurso decorrente da parceria serão depositados e 

geridos em conta bancária específica em instituição 

financeira pública, indicada pela organização.  

 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

Os serviços serão prestados de 04.07.2020 à 04.03.2021 

Fiscal do contrato Oriana Perin Nonose  

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

LOTE 1 - Valor Máximo do Lote: R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais). 

 

Item Descrição Unidade Quantidade Valor (R$) 

01 

Repasse de valores referentes à Doação do Imposto 

de Renda Retido – FIA Municipal – Ano de 2019 – 

Exercício de 2020 

Parceria 01 28.600,00 

 

 



 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, segue questionamento 

elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo Municipal a critério da 

Presidência da Câmara: 

 

No Plano de Trabalho apresentado pelo IPJN consta a disponibilidade de 15 vagas 

destinadas à adolescentes de família de baixa renda; porém não consta como se dará a 

seleção de tais adolescentes. Assim questiona-se: Como será feita a seleção dos adolescentes 

participantes do projeto?  

 

Ainda, vê-se que a prestação os serviços da presente inexigibilidade estava prevista para 

começar no mês de julho. Contudo, tendo em vista a pandemia da COVID-19, causadora do 

distanciamento social e paralização das atividades educacionais que estamos vivenciando, 

indaga-se: Serão repassados valores ao IPJN enquanto a paralização vigorar, ainda que seja 

impossível realizar os cursos previstos no Plano de Trabalho? 

 

Por fim, no Termo de Referência, é indicada como fiscal de contrato a servidora Oriana Perin 

Nonose e no Parágrafo Único da Cláusula 11 do Termo de Fomento consta como fiscal o 

servidor Nilton Mendes Fontes Filho. Dessa forma, requer seja especificado qual a atribuição 

cada fiscal vai realizar. 

 

 

Mandaguari, 28 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 



 

 

Ofício nº 058/2020 Lupa Legislativa                             Mandaguari, 28 de julho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de Análise nº 61/2020, em anexo, que 

realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de contratação: 

 

Inexigibilidade 09/2020 

Objeto: 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. 

Data de homologação: 29 de junho de 2020. 

 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

manifestação expressa desta Municipalidade no prazo de 05 (cinco) dias. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Carlos Henrique Bredariol Batista 
Diretor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 



 

 

 
 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
62/2020 

Data da 

Homologação 

29 de junho de 

2020. 

Número e modalidade do 

Contrato 

Inexigibilidade 

10/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Sim 

Objeto da Inexigibilidade de 

Licitação 

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 

Valor da Inexigibilidade de 

Licitação 
R$ 2.000,00 

Síntese da Justificativa da 

Inexigibilidade de licitação 

O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

é um fundo composto pela destinação de parte do Imposto 

de Renda devido por pessoas físicas ou jurídicas, além de 

doações voluntárias de recursos públicos. A legislação 

permite que todas as pessoas físicas e jurídicas destinem, ao 

longo do ano, seu imposto de renda devido aos fundos 

controlados pelo Conselho dos Direitos da Criança e do 

Adolescente municipais, distrital, estaduais e federais, 

respeitando os limites previstos. 

 

Forma de Pagamento 

O recurso decorrente da parceria serão depositados e 

geridos em conta bancária específica em instituição 

financeira pública, indicada pela organização.  

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 

crianças e adolescentes de 06 a 15 anos e 15 a 17 anos. 

De 01.07.2020 à 31.12.2020. 
Fiscal do contrato Oriana Perin Nonose  

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

LOTE 1 - Valor Máximo do Lote: R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

 

Item Descrição Unidade Quantidade Valor (R$) 

01 Repasse de valores referentes à Doação do Imposto Parceria 01 2.000,00 



 

 

de Renda Retido – FIA Municipal – Ano de 2019 – 

Exercício de 2020 

 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, segue questionamento 

elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo Municipal a critério da 

Presidência da Câmara: 

 

Vê-se que a prestação os serviços da presente inexigibilidade estava prevista para começar 

no mês de julho. Contudo, tendo em vista a pandemia da COVID-19, causadora do 

distanciamento social e paralização das atividades educacionais que estamos vivenciando, 

indaga-se: Serão repassados valores à AMAG enquanto a paralização vigorar, ainda que seja 

impossível realizar os cursos previstos no Plano de Trabalho? 

 

Por fim, no Termo de Referência, é indicada como fiscal de contrato a servidora Oriana Perin 

Nonose e no Parágrafo Único da Cláusula 11 do Termo de Fomento consta como fiscal o 

servidor Nilton Mendes Fontes Filho. Dessa forma, requer seja especificado qual a atribuição 

cada fiscal vai realizar. 

 

 

Mandaguari, 28 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 



 

 

Ofício nº 058/2020 Lupa Legislativa                             Mandaguari, 28 de julho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de Análise nº 62/2020, em anexo, que 

realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de contratação: 

 

Inexigibilidade 10/2020 

Objeto: 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. 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

Data de homologação: 29 de junho de 2020. 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

manifestação expressa desta Municipalidade no prazo de 05 (cinco) dias. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Carlos Henrique Bredariol Batista 
Diretor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 



 

 

 
 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
63/2020 

Data da 

Homologação 

29 de junho de 

2020. 

Número e modalidade do 

Contrato 

Inexigibilidade 

11/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Sim 

Objeto da Inexigibilidade de 

Licitação 

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 

Valor da Inexigibilidade de 

Licitação 
R$ 11.500,00 

Síntese da Justificativa da 

Inexigibilidade de licitação 

O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

é um fundo composto pela destinação de parte do Imposto 

de Renda devido por pessoas físicas ou jurídicas, além de 

doações voluntárias de recursos públicos. A legislação 

permite que todas as pessoas físicas e jurídicas destinem, ao 

longo do ano, seu imposto de renda devido aos fundos 

controlados pelo Conselho dos Direitos da Criança e do 

Adolescente municipais, distrital, estaduais e federais, 

respeitando os limites previstos. 

 

Forma de Pagamento 

O recurso decorrente da parceria serão depositados e 

geridos em conta bancária específica em instituição 

financeira pública, indicada pela organização.  

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 

adolescentes de 15 a 17 anos. 

De 01.07.2020 à 31.12.2020. 
Fiscal do contrato Oriana Perin Nonose  

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

LOTE 1 - Valor Máximo do Lote: R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). 

 

Item Descrição Unidade Quantidade Valor (R$) 

01 

Repasse de valores referentes à Doação do Imposto 

de Renda Retido – FIA Municipal – Ano de 2019 – 

Exercício de 2020 

Parceria 01 11.500,00 

 



 

 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, segue questionamento 

elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo Municipal a critério da 

Presidência da Câmara: 

 

Vê-se que a prestação os serviços da presente inexigibilidade estava prevista para começar 

no mês de julho. Contudo, tendo em vista a pandemia da COVID-19, causadora do 

distanciamento social e paralização das atividades educacionais que estamos vivenciando, 

indaga-se: Serão repassados valores à CSCB enquanto a paralização vigorar, ainda que seja 

impossível realizar os cursos previstos no Plano de Trabalho? 

 

Por fim, no Termo de Referência, é indicada como fiscal de contrato a servidora Oriana Perin 

Nonose e no Parágrafo Único da Cláusula 11 do Termo de Fomento consta como fiscal o 

servidor Nilton Mendes Fontes Filho. Dessa forma, requer seja especificado qual a atribuição 

cada fiscal vai realizar. 

 

 

Mandaguari, 28 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 



 

 

Ofício nº 060/2020 Lupa Legislativa                             Mandaguari, 28 de julho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de Análise nº 63/2020, em anexo, que 

realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de contratação: 

 

Inexigibilidade 11/2020 

Objeto: 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. 

Data de homologação: 29 de junho de 2020. 

 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

manifestação expressa desta Municipalidade no prazo de 05 (cinco) dias. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Carlos Henrique Bredariol Batista 
Diretor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 



 

 

 
 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
64/2020 

Data da 

Homologação 

29 de junho de 

2020. 

Número e modalidade do 

Contrato 

Inexigibilidade 

12/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Sim 

Objeto da Inexigibilidade de 

Licitação 

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. 

Valor da Inexigibilidade de 

Licitação 
R$ 79.116,00 

Síntese da Justificativa da 

Inexigibilidade de licitação 

O Fundo Municipal dos Direitos do Idoso é um fundo 

composto pela destinação de parte do Imposto de Renda 

devido por pessoas físicas ou jurídicas, além de doações 

voluntárias de recursos públicos. A legislação permite que 

todas as pessoas físicas e jurídicas destinem, ao longo do 

ano, seu imposto de renda devido aos fundos controlados 

pelo Conselho Municipal dos Direitos do idoso, distrital, 

estaduais e federais, respeitando os limites previstos. 

 

Forma de Pagamento 

O recurso decorrente da parceria serão depositados e 

geridos em conta bancária específica em instituição 

financeira pública, indicada pela organização.  

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

Serviço de acolhimento institucional – Abrigo institucional 

(Instituição de Longa Permanência para Idosos – (ILPI) 

De 01.07.2020 à 31.06.2021. 
Fiscal do contrato Oriana Perin Nonose  

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

LOTE 1 - Valor Máximo do Lote: R$ 79.116,00 (setenta e nove mil, cento e dezesseis reais). 

 

Item Descrição Unidade Quantidade Valor (R$) 

01 

Repasse de valores referentes à Doação do Imposto 

de Renda Retido ao Fundo Municipal dos Direitos do 

Idoso – Exercício de 2019 – Ano - 2020 

Parceria 01 79.116,00 

 

 

 



 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, segue questionamento 

elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo Municipal a critério da 

Presidência da Câmara: 

 

No Termo de Referência, é indicada como fiscal de contrato a servidora Oriana Perin Nonose 

e no Parágrafo Único da Cláusula 11 do Termo de Fomento consta como fiscal o servidor Nilton 

Mendes Fontes Filho. Dessa forma, requer seja especificado qual a atribuição cada fiscal vai 

realizar. 

 

 

Mandaguari, 28 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 



 

 

Ofício nº 061/2020 Lupa Legislativa                             Mandaguari, 28 de julho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de Análise nº 64/2020, em anexo, que 

realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de contratação: 

 

Inexigibilidade 12/2020 

Objeto: 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. 

Data de homologação: 29 de junho de 2020. 

 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

manifestação expressa desta Municipalidade no prazo de 05 (cinco) dias. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Carlos Henrique Bredariol Batista 
Diretor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 



 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
65/2020 

Data da 

Homologação 

26 de março de 

2015. 

Número e modalidade da 

licitação 

Dispensa 

04/2015 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Não se Aplica 

Objeto da Dispensa de 

Licitação 

Locação de imóvel para abrigar as instalações do 

Almoxarifado Central do Município de Mandaguari, por um 

período de 12 (doze) meses. 

Valor Máximo do edital R$ 30.000,00 

Síntese da Justificativa da 

Dispensa de Licitação 

Esta Municipalidade não possui imóvel próprio para abrigar 

as instalações de um Almoxarifado Central que possibilite a 

armazenagem de estoques, sendo indispensável a locação 

de imóvel urbano para que possa haver a implantação do 

mesmo, visto a necessidade de atendimento às finalidades 

precípuas desta Administração. 

 

Forma de Pagamento 
O pagamento do aluguel se dará mensalmente, até a data do 

vencimento, através de título bancário. 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

O prazo do contrato é de 12 (doze) meses, renováveis pelo 

mesmo período. 

Fiscal do contrato Adinaldo Jesus Bochi 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

Lote 01 – Valor Máximo do Lote R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 

Item Descrição Unid. Quant. Valor Máx. 

Unitário (R$) 

Valor Total 

(R$) 

01 Locação de imóvel localizado na BR 376, 

KM 206, s/n, com área total de 388m², 

em Mandaguari – Paraná 

Mês 12 2.500,00 30.000,00 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, segue questionamento 

elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo Municipal a critério da 

Presidência da Câmara: 

 

Uma vez que o Município de Mandaguari detém a posse e a propriedade de um imóvel 

situado em frente ao atual Almoxarifado Central, que atende as exigências requeridas quando 

da locação do imóvel (350m² de área interna, sala para escritório com 05m²; pátio disponível 

para manobras de carga e descarga ou que possua localização que facilite as mesmas; bem 

localizado, próximo às vias de acesso ao município, em local de fácil acesso para facilitar as 

entregas, com vias que não sejam estreitas e possibilitem movimentação regular de veículos), 

questiona-se: 

 



 

 

O Município pretende transferir o Almoxarifado Central para o Pátio do Almoxarifado do 

Município de Mandaguari, situado na Avenida das Indústrias, s/n, uma vez que referido imóvel 

tem estrutura para tanto? 

 

Se sim, quais são os procedimentos que estão sendo adotados para possibilitar tal 

transferência? 

 

Se não, por que não utilizar esse espaço disponível para economizar recursos? 

 

No tocante à fiscalização do contrato, sabe-se que o servidor Adinaldo Jesus Bochi já há um 

bom tempo não executa mais atividades relacionadas ao Almoxarifado Central de Mandaguari 

ou ao Departamento de Compras, uma vez que atualmente encontra-se lotado na Secretaria de 

Agricultura, executando funções específicas desta área. Assim, caso o referido servidor não 

seja mais o fiscal do contrato, desde quando deixou de exercer tal função e por quem foi 

substituído desde então? 

 

Quanto ao Almoxarifado em si, indaga-se: 

 

O local possui os equipamentos necessários para receber e armazenar produtos 

alimentícios, tais como balanças para a pesagem e câmaras de conservação de temperatura? 

Se sim, favor encaminhar registro fotográfico de tais equipamentos. 

 

 

Mandaguari, 28 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 



 

 

Ofício nº 062/2020 Lupa Legislativa                             Mandaguari, 30 de julho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de Análise nº 65/2020, em anexo, que 

realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de contratação: 

 

Dispensa 04/2015 

Objeto: Locação de imóvel para abrigar as instalações do Almoxarifado Central do 

Município de Mandaguari, por um período de 12 (doze) meses. 
Data de homologação: 26 de março de 2015. 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

manifestação expressa desta Municipalidade no prazo de 05 (cinco) dias. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Carlos Henrique Bredariol Batista 
Diretor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 



 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
66/2020 

Data da 

Homologação 
29 de março de 2016. 

Número e modalidade da 

licitação 

Dispensa 

08/2016 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Não se Aplica 

Objeto da Dispensa de Licitação Locação de imóvel para abrigar as instalações do CREAS do 

Município de Mandaguari, por um período de 12 (doze) meses. 

Valor Máximo do edital R$ 15.600,00 

Síntese da Justificativa da 

Dispensa de Licitação 

Esta Municipalidade não possui imóvel próprio com espaço 

adequado para abrigar as instalações do Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social – CREAS que oferta serviços 

para famílias e indivíduos com direitos violados. 

 

Forma de Pagamento 
O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente, 

mensalmente, após a apresentação do respectivo recibo. 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

O prazo do contrato é de 30 (trinta) meses, podendo ser prorroga-

do. 

Fiscal do contrato Nister Santos 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

Lote 01 – Valor Máximo do Lote R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais) 

Item Descrição Unid. Quant. Valor Máx. 

Unitário (R$) 

Valor Total 

(R$) 

01 Locação de imóvel localizado à Avenida Firmino 

Corazza, 299, Centro, em Mandaguari – 

Paraná, com área de 217,80m² 

Mês 12 1.300,00 15.600,00 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, segue questionamento 

elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo Municipal a critério da 

Presidência da Câmara: 

 

Ao que tudo indica, só foi encaminhado à essa Casa de Leis o contrato inicial, firmado em 

2016, sem qualquer uma das renovações que permitem que o CREAS funcione desde então no 

mesmo endereço. Assim, requer-se seja encaminhado o documento integral da presente 

locação. 

 

Mandaguari, 28 de julho de 2020. 

 

 
 

Letícia F. Carrasco Gomes 
Assessora Jurídica da Presidência 



 

 

Ofício nº 063/2020 Lupa Legislativa                             Mandaguari, 30 de julho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de Análise nº 66/2020, em anexo, que 

realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de contratação: 

 

Dispensa 08/2016 

Objeto: Locação de imóvel para abrigar as instalações do CREAS do Município de 

Mandaguari, por um período de 12 (doze) meses. 

Data de homologação: 29 de março de 2016. 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

manifestação expressa desta Municipalidade no prazo de 05 (cinco) dias. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Carlos Henrique Bredariol Batista 
Diretor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 



 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
67/2020 

Data da 

Homologação 

22 de novembro de 

2018. 

Número e modalidade da 

licitação 

Dispensa 

13/2018 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Não se Aplica 

Objeto da Dispensa de Licitação Locação de imóvel para abrigar as instalações do CRAS – Centro 

de Referência de Assistência Social, a qual irá garantir assistência 

aos munícipes. 

Valor Máximo do edital R$ 60.000,00 

Síntese da Justificativa da 

Dispensa de Licitação 

A localidade do imóvel poderá propiciar fácil acesso e 

deslocamento a outros órgãos públicos tanto para os usuários da 

unidade quanto para os próprios profissionais, tendo em vista que a 

unidade realiza encaminhamentos e atividades de maneira a 

articular com os serviços da rede municipal. 

 

Forma de Pagamento 
O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente, 

mensalmente, após a apresentação do respectivo recibo. 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

O prazo do contrato é de 30 (trinta) meses, podendo ser prorroga-

do. 

Fiscal do contrato Janayne Luane de Andrade 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

Lote 01 – Valor Máximo do Lote R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) 

Item Descrição Unid. Quant. Valor Máx. 

Unitário (R$) 

Valor Total 

(R$) 

01 Locação de imóvel localizado na Rua João 

Ernesto Ferreira, 435, Centro, em Mandaguari – 

Paraná, para abrigar as instalações do CRAS – 

Centro de Referência de Assistência Social 

Mês 30 2.000,00 60.000,00 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida na dispensa de licitação, segue questionamento 

elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo Municipal a critério da 

Presidência da Câmara: 

 

Preliminarmente, não se constata, aparentemente, nenhuma inconsistência no descritivo do 

item ou no contrato e anexos. 

 

Mandaguari, 28 de julho de 2020. 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 



 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
68/2020 

Data da 

Homologação 

10 de agosto de 

2016. 

Número e modalidade da 

licitação 

Dispensa 

14/2016 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Não se Aplica 

Objeto da Dispensa de 

Licitação 

Locação de imóvel para o Centro de Atenção Psicossocial - 

CAPS 

Valor Máximo do edital R$ 27.000,00 

Síntese da Justificativa da 

Dispensa de Licitação 

A locação do imóvel se az necessária para garantir o cuidado 

à pessoa em situação de dependência e transtorno grave 

mental. Considerando ser uma unidade de saúde 

especializada em atender os dependentes de álcool e drogas 

e pacientes que possuam transtornos mentais, conforme 

demanda espontânea, dentro das diretrizes determinadas 

pelo Ministério da Saúde, que tem por base o tratamento do 

paciente em liberdade, buscando sua reinserção social. 

 

Forma de Pagamento 

O pagamento será efetuado mensalmente, até o 5º (quinto) 

dia útil do mês subsequente ao mês vencido, desde que o 

recibo locatício ou documento de cobrança correspondente. 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

O prazo do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser pror-

rogado. 

Fiscal do contrato Deise Dayane Evangelista Vernillo 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM CONTRATADOS 

 

Lote 01 – Valor Máximo do Lote R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) 

Item Descrição Unid. Quant. Valor Máx. 

Unitário (R$) 

Valor Total 

(R$) 

01 Locação de imóvel localizado na Rua João 

Ernesto Ferreiro, 661, Centro, em Mandaguari – 

Paraná, para abrigar as instalações do CAPS 

Mês 12 2.250,00 27.000,00 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, segue questionamento 

elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo Municipal a critério da 

Presidência da Câmara: 

 

No tocante à fiscalização do contrato, sabe-se que a servidora Deise Dayane Evangelista 

Vernillo já há um bom tempo é a Secretária de Saúde. Assim, caso não exerça mais a função 

de fiscal do contrato, desde quando deixou de exercê-la e por quem foi substituída desde 

então? 

 

Do mais, tendo em vista a justificativa para a locação do imóvel, conforme abaixo: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vê-se que o espaço para o plantio e manutenção de horta era parte fundamental para a 

escolha do imóvel locado. Dessa forma questiona-se: 

 

Como se deu a implantação e manutenção do projeto? A horta segue em funcionamento? 

Favor encaminhar registros fotográficos do desenvolvimento do projeto. 

 

Mandaguari, 30 de julho de 2020. 

 
 
 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 



 

 

Ofício nº 064/2020 Lupa Legislativa                             Mandaguari, 30 de julho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de Análise nº 68/2020, em anexo, que 

realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de contratação: 

 

Dispensa 14’/2016 

Objeto: Locação de imóvel para o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS 

Data de homologação: 10 de agosto de 2016. 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

manifestação expressa desta Municipalidade no prazo de 05 (cinco) dias. 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Carlos Henrique Bredariol Batista 
Diretor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 



 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
69/2020 

Data da 

Homologação 

10 de outubro de 

2019 

Número e modalidade da 

licitação 

Dispensa 

14/2019 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Não se Aplica 

Objeto da Dispensa de Licitação Locação de imóvel para abrigar as instalações do Conselho 

Tutelar, a qual irá garantir a assistência aos munícipes que 

necessitam deste serviço 

Valor Máximo do edital R$ 18.000,00 

Síntese da Justificativa da 

Dispensa de Licitação 

A localidade do imóvel poderá propiciar fácil acesso e 

deslocamento a outros órgãos públicos tanto para os usuários da 

unidade quanto para os próprios profissionais, tendo em vista que a 

unidade realiza encaminhamentos e atividades de maneira a 

articular com os serviços da rede municipal. 

 

Forma de Pagamento 

O pagamento será efetuado mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil 

do mês subsequente ao mês vencido, desde que o recibo locatício 

ou documento de cobrança correspondente. 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

O prazo do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorroga-

do. 

Fiscal do contrato Evanir Isabel da Silva Afonso 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM CONTRATADOS 

 

Lote 01 – Valor Máximo do Lote R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) 

Item Descrição Unid. Quant. Valor Máx. 

Unitário (R$) 

Valor Total 

(R$) 

01 Locação de imóvel localizado na Rua Manoel 

Antunes Pereira, 208, Centro, Mandaguari – 

Paraná, para abrigar as instalações do 

Conselho Tutelar 

Mês 12 1.500,00 18.000,00 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, segue questionamento 

elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo Municipal a critério da 

Presidência da Câmara: 

 

Preliminarmente, não se constata, aparentemente, nenhuma inconsistência no descritivo do 

item ou no contrato e anexos. 

 

Mandaguari, 30 de julho de 2020. 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 



 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
70/2020 

Data da 

Homologação 

04 de outubro de 

2017 

Número e modalidade da 

licitação 

Dispensa 

16/2017 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Não se Aplica 

Objeto da Dispensa de 

Licitação 

Locação de imóvel para abrigar as instalações da Farmácia 

Municipal e do Almoxarifado Central da Saúde. 

Valor Máximo do edital R$ 33.000,00 

Síntese da Justificativa da 

Dispensa de Licitação 

Melhorar as condições de atendimento à população e 

melhoria ao acesso aos medicamentos. 

 

Forma de Pagamento 

O pagamento, decorrente da aquisição dos produtos objeto 

desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta 

corrente, no prazo de em até 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento dos produtos constantes em cada autorização 

de entrega, após a apresentação da respectiva 

documentação fiscal 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

O prazo do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser pror-

rogado. 

Fiscal do contrato Sergio Aparecido Sezani 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM CONTRATADOS 

 

Lote 01 – Valor Máximo do Lote R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) 

Item Descrição Unid. Quant. Valor Máx. 

Unitário (R$) 

Valor Total 

(R$) 

01 Locação de imóvel situado à Rua Professora 

Jandira Teles de Souza, Centro, Mandaguari – 

Paraná 

Mês 12 2.750,00 33.000,00 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida na dispensa de licitação, segue questionamento 

elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo Municipal a critério da 

Presidência da Câmara: 

 

Tendo em vista a “forma de pagamento” prevista no Termo Descritivo, requer-se maiores 

explicações quanto à mesma, uma vez que trata-se de locação de imóvel e não compra de 

produtos. 

 

Mandaguari, 30 de julho de 2020. 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 



 

 

Ofício nº 065/2020 Lupa Legislativa                             Mandaguari, 30 de julho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de Análise nº 70/2020, em anexo, que 

realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de contratação: 

 

Dispensa 16/2017 

Objeto: Locação de imóvel para abrigar as instalações da Farmácia Municipal e do 

Almoxarifado Central da Saúde. 

Data de homologação: 04 de outubro de 2017. 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

manifestação expressa desta Municipalidade no prazo de 05 (cinco) dias. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Carlos Henrique Bredariol Batista 
Diretor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 



 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
71/2020 

Data da 

Homologação 

21 de dezembro de 

2015 

Número e modalidade da 

licitação 

Dispensa 

18/2015 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Não se Aplica 

Objeto da Dispensa de 

Licitação 

Locação de imóvel para abrigar as instalações do CEO – 

Centro de Especialidades Odontológicas 

Valor Máximo do edital R$ 67.200,00 

Síntese da Justificativa da 

Dispensa de Licitação 

Se faz necessária devido à diversidade de procedimentos na 

área odontológica, de modo a aumentar o acesso aos níveis 

e atenção secundária e terciária. 

 

Forma de Pagamento 

O pagamento do aluguel será efetuado mensalmente, até o 

dia 15 (quinze) do mês subsequente ao vencido, desde que 

o recibo locatício ou o documento de cobrança seja 

apresentado. 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

O prazo do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, podendo 

ser prorrogado. 

Fiscal do contrato 
Márcia Serafini Cassiano da Silva e Adriano Rodrigues 

Borges 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM CONTRATADOS 

 

Lote 01 – Valor Máximo do Lote R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) 

Item Descrição Unid. Quant. Valor Máx. 

Unitário (R$) 

Valor Total 

(R$) 

01 Locação de imóvel situado à Rua Renê Táccola, 

83, Térreo, Centro, Mandaguari – Paraná, para 

abrigar as instalações do Centro Especializado 

de Odontologia – CEO. 

Mês 24 2.800,00 67.200,00 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida na dispensa de licitação, segue questionamento 

elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo Municipal a critério da 

Presidência da Câmara: 

 

No tocante à fiscalização do contrato, sabe-se que a Márcia Serafini Cassiano da Silva há 

muito deixou a Secretaria de Saúde, estando, inclusive, no término de um mandato com 

vereadora e que o servidor Adriano Rodrigues Borges já não exerce funções da Vigilância 

Sanitária. Assim, caso este não exerça mais a função de fiscal do contrato, desde quando 

deixou de exercê-la e por quem foram substituídos os antigos fiscais desde então? 

 

Do mais, conforme se vê pela Proposta de Locação de Imóvel apresentada pelos 

proprietários em 08.10.2015, a valor cobrado à título de aluguel se dava pela necessidade de se 



 

 

fazer as reformas e adaptações exigidas para o funcionamento do CEO – Centro de 

Especialidades Odontológicas; buscando assim a compensação pelos valores gastos. Contudo, 

o referido contrato já foi renovado 03 (três) vezes, e o valor pago pelo aluguel continua sendo o 

mesmo. Desta forma, questiona-se: por que não houve a readequação do valor do aluguel, com 

o intuito de evitar gastos maiores que os necessários pela Administração Pública? 

 

 

Mandaguari, 30 de julho de 2020. 

 
 
 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 



 

 

Ofício nº 066/2020 Lupa Legislativa                             Mandaguari, 30 de julho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de Análise nº 71/2020, em anexo, que 

realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de contratação: 

 

Dispensa 18/2015 

Objeto: Locação de imóvel para abrigar as instalações do CEO – Centro de Especialidades 

Odontológicas. 

Data de homologação: 21 de dezembro de 2015. 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

manifestação expressa desta Municipalidade no prazo de 05 (cinco) dias. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Carlos Henrique Bredariol Batista 
Diretor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 


