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São Caetano do Sul, 13 de agosto de 2020.   
   

Ofício 09/2020  
 

Ilma. Sr. Secretária Municipal de Obras e Habitação de São Caetano do Sul – Eng.ª Maria 
de Lourdes da Silva 

  
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 o fornecimento de cópias (preferencialmente digitalizadas) dos 
seguintes documentos: 

 
- Cópia do Contrato nº 02/2020, firmado com a empresa CONSTRUTORA UBIRATAN 

LTDA em 10/01/2020 e todos seus respectivos anexos, bem como seu 1º Aditivo Contratual, 
assinado em 13/07/2020 e todos seus respectivos anexos, oriundos do Processo 
Administrativo nº 16.480/2019. Solicita-se que, no atendimento deste pedido, conste a 
discriminação dos itens e respectivos quantitativos que geraram as despesas adicionais do 
Aditivo suprarreferido, em atendimento ao Princípio da Publicidade, norteador dos 
procedimentos licitatórios; 

 
- Cópia do Contrato nº 236/2019, firmado com a empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS EIRELI em 09/09/2019 e todos seus respectivos anexos, bem como seus 1º e 
2º Aditivos Contratuais, assinados respectivamente em 28/04/2020 e 04/07/2020 e todos 
seus respectivos anexos, oriundos do Processo Administrativo nº 4921/2019. Solicita-se que, 
no atendimento deste pedido, conste a justificativa de prorrogação contratual do 1º 
Aditivo, além da discriminação dos itens e respectivos quantitativos que geraram as 
despesas adicionais do 2º Aditivo suprarreferido, em atendimento ao Princípio da 
Publicidade, norteador dos procedimentos licitatórios; 

 
Solicitamos vossa resposta, no prazo de 20 (vinte) dias, indicando, caso não seja de 

escopo desta Unidade Administrativa, o órgão competente para o atendimento da referida 
solicitação, ou o meio adequado de obtê-la. Em caso de indeferimento do pedido, requer seja 
apontada a razão da negativa. 

 
Na expectativa, manifestamos protestos de elevada estima e distinta consideração.  

  
  

____________________________________ 
Observatório Social de São Caetano do Sul 

Marcos Pinto Nieto 
Presidente 
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