SER/OBSERVATÓRIO SOCIAL DE MARINGÁ
R: Basílio Sautchuck, 388 - CEP 87.013-190 – Maringá – PR
observatorio@cidadaniafiscal.org.br
Fone: (44) 3025-1282

Ofício nº. 076/2020 – OSM/OP.

Maringá, 24 de junho de 2020.

Excelentíssimo Sr. Prefeito Ulisses Maia,
A SER/Observatório Social de Maringá – OSM, pessoa jurídica de Direito
Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.161.227/0001-03, associação civil sem
fins econômicos e sem vinculação político-partidária, que tem por missão
promover maior participação da Sociedade no Controle da Gestão Pública,
visando o acompanhamento dos gastos públicos, prerrogativa prevista no artigo
5.º, incisos XXXIII e XXXIV da Constituição Federal, de acordo com a Lei Federal
n.º 12.527/2011 (LAI), art. 10, e com a Lei Orgânica do Município, art. 10, incisos
IV e V, representada neste ato por sua Presidente, que ao final subscreve, vem
respeitosamente à presença de Vossa Excelência expor e solicitar o que segue:
Em 30/08/2019 foi realizada a reunião de licitação do Pregão Presencial
161/2019 - processo n.º 1097/2019 - para “Registro de Preço para aquisição de
Gêneros Alimentícios Perecíveis (Carnes, Queijos, Hambúrguer, Almôndegas,
Nhoque, Embutidos, etc.), incluindo a logística de entrega, para atendimento de
necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá”, com
valor total máximo previsto de R$ 15.560.453,61.
Parte destes gêneros alimentícios são destinados à Secretaria de Educação
para, conforme termo de referência, “atender aos alunos de centros e escolas da
rede municipal de ensino e entidades filantrópicas no ano letivo de 2018/2019”.
Considerando a situação de pandemia enfrentada pelo país, bem como
pelo município de Maringá, a partir de 16/03/2020 a presença nas aulas das
escolas e centros municipais passou a ser facultativa, sendo que conforme notícia
do site da Prefeitura, em 17/03/2020, 50,7% dos alunos do período da manhã não
compareceram às aulas (http://www2.maringa.pr.gov.br/educacao/?cod=noticias/36073).
Além disso, a partir do dia 20/03/2020 as aulas das escolas e centros
municipais foram suspensas, nos termos do art. 5º do Decreto Municipal n°
445/2020.
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Mesmo com essa situação de paralisação das aulas no município, o que,
s.m.j., faz com que não haja necessidade de utilização de alimentos nas escolas,
continuou-se a comprar uma quantidade considerável de quilos de alimentos. Na
sequência demonstra-se a análise em relação a vários tipos de carnes que foram
adquiridos neste período.
Em um primeiro momento, durante o período de 16 a 20 de março, isto é,
período em que as aulas eram facultativas, foram liquidados R$ 60.569,10 em
alimentos a base de carne no Pregão Presencial 161/2019.

O que foi equivalente a entrega total de 3.222 quilos de carnes em geral,
sendo 1.476 quilos para creches e 1.746 quilos para escolas.
Diante do exposto, considerando que as escolas e creches tiveram as aulas
presenciais facultativas a partir do dia 16 de março e que as carnes são alimentos
perecíveis:
1) Quais escolas e creches funcionaram entre os dias 16/03/2020 e 20/03/20?
2) Quais creches receberam os 1.476 quilos de carnes?
3) Quais escolas receberam os 1.746 quilos de carnes?
4) Qual a quantidade de cada tipo de carne foi distribuída para cada creche
e escola?
5) Esses alimentos já foram todos consumidos? Se sim. Explicar como se deu
esse consumo, inclusive, apresentando cronograma de consumo diário
deste período das escolas e dos centros que receberam os alimentos
mencionados na tabela. Se não. Explicar como e onde estão armazenados.
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Após, considerando o dia 23 de março em diante, foram liquidados R$
236.591,35 em quilos de carnes, com a seguinte distribuição:

Isso equivale, como demonstrado na tabela, a 21.579 quilos de carnes,
sendo destinados 9.409 quilos para creches e 12.170 quilos para escolas.
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Fazendo a divisão da quantidade total de quilos entregue à Secretaria de
Educação neste período em que, s.m.j., não houve aulas presenciais nas escolas e
centros, por 13 semanas completas (de 23/03 a 20/06), a quantidade de quilos de
carne adquirida por semana equivale a aproximadamente 967 quilos.
Considerando que as aulas presenciais foram suspensas a partir do dia 20
de março e que as carnes são alimentos perecíveis:
6) Qual a justificativa para o recebimento desses produtos mesmo depois da
suspensão das aulas?
7) Quais creches receberam os 9.490 quilos de carnes?
8) Quais escolas receberam os 12.170 quilos de carnes?
9) Qual a quantidade de cada tipo de carne foi para cada creche e escola?
10) Esses alimentos já foram todos consumidos? Se sim. Explicar como se deu
esse consumo, inclusive, apresentando cronograma de consumo diário
deste período das escolas e dos centros que receberam os alimentos
mencionados na tabela. Se não. Explicar como e onde estão armazenados.
Certos de que estamos colaborando com um País mais justo e consciente
dos deveres do Estado para com seus cidadãos, colocamo-nos à disposição para
esclarecimentos que se fizerem necessários, destacando-se que o prazo para
resposta é de até 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 78 da Lei Orgânica de
Maringá.
Atenciosamente,

Giuliana Pinheiro Lenza
Presidente OSM
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