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Ofício nº. 077/2020 – 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 pedir esclarecimento 

do que segue: 

Foi publicado em 09/06/2020 o Pregão Presencial n.º 101/2020 – processo 

n.º 697/2020 que possui como objeto a “Contratação de Empresa (s) Especializada 

(s) para Realização de Exames Médicos Admissionais, Periódicos, Demissionais e 

em Perícias Médicas, após avaliação médica e psicológica pelos profissionais do 

município, quando necessitarem de exames complementares, avaliações e perícias 

especializadas, conforme cada cargo, para atender aos candidatos e servidores 

municipais, em atendimento a Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SERH).” 

por Sistema de Registro de Preços. A sessão de disputa de preços ocorrerá em 

29/06/2020 e o valor máximo previsto foi de R$ 4.477.501,00. A licitação possui 

13 lotes. 

Fazendo uma comparação com a última licitação para o mesmo objeto, o 

Pregão Presencial n.º 207/2019 (processo n.º 1551/2019), verifica-se que o atual 

Pregão (PP 101/2020) previu mais tipos exames do que o que foi previsto no 

Pregão de 2019 que o antecedeu (PP 207/2019). Além disso, foi possível verificar, 

em relação aos itens presentes em ambas as licitações, que, no geral, houve um 

aumento nas quantidades solicitadas de uma licitação para outra. Vejamos: 
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Cód. Objeto 

PP 207/2019 

ATA Nº. 

199/2019 

PP 101/2020 
% de Aumento 

da Qtde 

240639 

Exame de sangue - Acetilcolinesterase 

plasmática 500 5.000 900% 

240638 Exame de sangue - Anti HBS 2.500 5.000 100% 

240636 Exame de sangue - anti HCV 2.500 5.000 100% 

240635 Exame de sangue - Gama GT 1.500 5.000 233% 

240632 Exame de sangue – Glicemia 3.500 7.000 100% 

240637 Exame de sangue - HBS AG 2.500 5.000 100% 

240633 Exame de sangue – Hemograma 3.500 7.000 100% 

240640 Exame de sangue - PSA livre 550 750 36% 

240641 Exame de sangue - PSA total 550 750 36% 

240645 

Exame de urina - Acido delta amino 

levulínico urinário 50 750 1400% 

240643 Exame de urina - Acido Hipúrico 50 750 1400% 

240642 Exame de urina – Fenóis 50 750 1400% 

240644 Exame de urina - Pesquisa chumbo 50 750 1400% 

250947 Citopatológico de colo de útero 1.000 2.500 150% 

240650 Exame Acuidade visual 3.500 7.000 100% 

240652 Exame de Fundoscopia 3.500 7.000 100% 

240651 Exame de Tonometria 3.500 7.000 100% 

250949 Perícia com psiquiatra para servidores 1.500 1.500 0% 

250950 Avaliação com psiquiatra para candidatos 1.500 1.500 0% 

250951 

Avaliação admissional com Dermatologista 

para funções com exposição Solar 900 2.000 122% 

247432 Exame toxicológico 650 1.500 131% 

250951 

Avaliação admissional com Dermatologista 

para funções com exposição Solar 900 2.000 122% 

247432 Exame toxicológico 650 1.500 131% 

 

Vê-se que em muitos casos o aumento das quantidades foi igual ou 

ultrapassou os 100%, chegando até a 1400%. 
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Porém, tal aumento da maioria dos itens não parece estar amparado no 

histórico de uso dos exames, tendo em vista que fazendo a análise das 

quantidades dos exames empenhados pela Prefeitura no PP 207/2019, tem-se o 

seguinte: 

 

 

 

Conforme se pode ver na tabela, apenas 4 exames tiveram suas 

quantidades empenhadas acima da quantidade licitada. Porém, todos os demais 

não foram empenhados em sua totalidade, ficando quase todos com as 

quantidades empenhadas abaixo de 70% do previsto. 

Mesmo com essa situação, no PP 101/2020, houve o aumento de 

quantidade de quase todos os itens, conforme já demonstrado, com muitos 

aumentos expressivos de mais de 100% dos quantitativos. 

Considerando o valor total da licitação, o PP 207/2019 teve empenhado o 

percentual de apenas 20,46% até o momento, enquanto que a liquidação foi de 

apenas 4%. 
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Destaca-se que as contratações realizadas por meio do PP 207/2019 tem 

validade até o dia 08/10/2020. 

Isto é, faltando menos de 4 meses para o término das contratações feitas 

por meio do PP 207/2019, foi empenhado menos de um quarto do total previsto 

no edital. Sendo liquidado percentual ainda mais inferior de apenas 4% do total 

da licitação. 

 

Diante do exposto, considerando  

1) Que para um bom planejamento da licitação, tendente a resguardar a 

economicidade e eficiência dos gastos públicos, a análise dos históricos 

de consumo é de grande importância; 

 

2) Que a análise dos quantitativos destes exames já foi objeto de estudos 

anteriores do OSM (2018), momento em que já vinha sendo identificada 

a subutilização destes exames; 

 

3) Que pela análise comparativa com o PP 207/2019 realizada por este OSM, 

verificou-se que houve aumento expressivo das quantidades da maioria 

dos exames do PP 207/2019 para o PP 101/2020 (chegando a 1400% de 

aumento); e 

 

4) Que não há, no histórico de compras dos exames, respaldo para este 

aumento, visto que a análise feita nos empenhos do PP 207/2019 

demonstrou percentuais baixos de quantidades empenhadas de muitos 

exames; 

 

5) Que mesmo se tratando de Registro de preços, deve haver uma previsão 

real das quantidades, já que esse fator influencia diretamente no preço 

dos produtos, bem como causa uma expectativa de compra para o 

fornecedor.  
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Solicita-se que seja ESCLARECIDO, com apresentação de justificativa de 

ordem técnica, como se chegou às quantidades solicitadas para cada um dos 

exames do PP 101/2020. 

 

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 deve respeitar os termos do art. 9º, §1º do Decreto Legislativo Municipal 

03/2006. 

 

 

Atenciosamente, 

 
Giuliana Pinheiro Lenza 

Presidente OSM 
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