São Caetano do Sul, 24 de abril de 2020.
Ofício 06/2020
Ilma. Sra. Secretária Municipal da Saúde de São Caetano do Sul – Sra. Regina Maura
Zetone Grespan
O Observatório Social de São Caetano Do Sul, por seu Presidente, Dr. Marcos Pinto
Nieto, endereço eletrônico saocaetanodosul@osbrasil.org.br, na qualidade de entidade
representativa dos interesses da sociedade civil, com fundamento no artigo 5º, XXXIII e XXXIV,
“a”, da Constituição Federal, na Lei 12.527/2011 e no Decreto Municipal 10.525/2012, vem
respeitosamente, solicitar as seguintes informações:
- Tendo em vista a declaração em entrevista concedida pelo Prefeito Municipal, Sr. José
Auricchio Júnior, em entrevista ao veículo midiático Repórter Diário, em 19/04/2020, onde
afirmou ter a Prefeitura adquirido um aparelho Tomógrafo específico para o diagnóstico de
casos do COVID-19, (novo Coronavírus), pergunta-se;
1- Por meio de qual tipo de contrato a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
adquiriu o referido equipamento (Ex.: locação, compra e venda, comodato, etc.) e qual a
marca e modelo?;
2 - Qual o valor do referido contrato e qual a unidade de saúde que recebeu o
equipamento?;
3 - Quais os outros equipamentos Tomógrafos à disposição da saúde pública em São
Caetano? Em qual unidade de saúde se encontram e qual a marca e modelo de cada um?
4 - Com relação aos equipamentos citados no item 3, quais as modalidades e valores
dos respectivos contratos?;
5 - Existem outros contratos vigentes de convênio com instituições públicas, privadas
ou OSs que incluam serviços de diagnóstico provenientes de aparelhos Tomógrafos? Se sim,
quais são as instituições conveniadas e os valores pagos a elas?;
Solicitamos vossa resposta, no prazo de 20 (vinte) dias, informando a respeito do status
de implementação do pregão eletrônico e dos procedimentos necessários à sua realização.
Na expectativa, manifestamos protestos de estima e distinta consideração.
Assinado de forma digital por
Marcos Pinto Nieto
Dados: 2020.04.24 15:08:09 -03'00'
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