São Caetano do Sul, 10 de setembro de 2020.
Ofício 11/2020
Ilmo. Prefeito Municipal de São Caetano do Sul – Sr. José Auricchio Júnior
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 relativas ao Processo Administrativo nº
5326/2020:
Considerando a aplicabilidade da Lei nº 13.979, cumulada com as alterações
provenientes do advento da Medida Provisória nº 961 de 6 de maio de 2020, que flexibilizou
as regras de licitações para contratações que envolvam ações de combate à pandemia
causada pelo COVID-19 (Novo Coronavirus) e considerando, ainda, as exigências impostas
pelo dispositivo legal suprarreferido, para garantir ampla lisura e publicidade a contratação,
evitando-se o desvio e utilização imprópria dos recursos no contexto emergencial;
- Cópia do Termo de Referência Simplificado, onde DEVEM CONSTAR todas as
informações exigidas pelo art. 4º-E, §1º, quais sejam: declaração do objeto, fundamentação
simplificada da contratação, descrição resumida da solução apresentada, requisitos da
contratação, critérios de medição e pagamento, estimativa de preços e adequação. Caso
tenha sido dispensada a estimativa de preços, que conste a justificativa da autoridade
competente para sua ausência, nos termos do Art. 4º-E, § 2º;
- Considerando o § 3º do art. 4º-E, houve contratação por preços superiores aos obtidos
com a pesquisa de mercado? Se sim, houve negociação com o fornecedor?
- Caso a resposta à questão anterior seja positiva, qual a fundamentação e justificativa
para a variação de preços?
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.
Assinado de forma digital por
Marcos Nieto
Dados: 2020.09.10 16:58:19 -03'00'
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