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Ofício nº. 102/2020 – OSM/OP                     Maringá, 11 de agosto 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 (Acesso à Informação), 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 solicitar o que 

segue: 

 

Em data de 29 de maio de 2020 o OSM encaminhou à PMM o Ofício nº 

63/2020 – OSM/OP, por meio do qual solicitou algumas informações sobre a 

aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) para o combate à 

pandemia, bem como informações sobre o estoque destes itens. 

A resposta foi encaminhada em 18 de junho de 2020, por meio do Ofício 

nº 65/2020 – CGM. Com relação aos estoques dos EPI’s, o OSM compilou as 

informações fornecidas nas seguintes planilhas: 
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Nos relatórios de movimentação do estoque, na maioria das 

movimentações constava o destino dos itens. Contudo, em algumas o destino 

constava como “não informado”: 
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As movimentações com destino não informado são as seguintes: 

 

 

Verificou-se, ademais, que a quantidades liquidadas, se comparadas com 

as entradas no estoque, apresentam diferença. Vejamos: 
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Diante disso, questionamos: 

1) Qual foi o destino dos 250 “óculos cirúrgicos para proteção”? Por meio 

de qual processo foi realizada essa compra e qual foi o valor pago pela 

PMM? 

2) Qual foi o destino das 74.125 “máscaras cirúrgicas descartáveis de 

elástico com 03 camadas”, que custaram R$ 129.718,75? 

3) Qual foi o destino dos 959 “aventais em TNT impermeável, sintético, 

100% propileno, não estéril, gramatura 40 a 60g, Tamanho M”, que 

custaram R$ 14.385,00 ao município? 

4) Qual foi o destino dos 176 “aventais em TNT impermeável, sintético, 

100% propileno, não estéril, gramatura 40 a 60g, Tamanho G”, que 

custaram R$ 2.640,00? 

5) Qual é a justificativa para a diferença entre as quantidades liquidadas e 

as entradas no estoque? 

 

  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 artigo 78 da Lei 

Orgânica de Maringá. 

 

Atenciosamente, 

 

Giuliana Pinheiro Lenza 

Presidente OSM 
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