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Sete Lagoas/MG, 15 de junho de 2020

OFÍCIO 21/2020

A Sua Excelência o Sr. 

Antônio Garcia Maciel

Secretário Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo

Assunto: Pregão Presencial 31/2020.

O OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL - SETE LAGOAS (OSB-7L), or-

ganização não governamental, sem fins lucrativos e econômicos, no exercício da cida-

dania, tem como missão o controle social e o acompanhamento dos gastos públicos,

prerrogativas essas previstas no artigo 5°, inciso XXXIII e XXXIV, da Constituição Fe-

deral, com amparo, ainda, na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), com desta-

que para os art. 1º e seus incisos (subordinação da Administração Direta bem como a In-

direta ao regime imposto por esta Lei), art. 3° e seus incisos (diretrizes a serem seguidas

conjuntamente com os princípios basilares da administração pública a fim de assegurar

o direito fundamental ao acesso à informação) e o art. 7° e seus incisos (especificação

de quais direitos inerentes ao acesso à informação esta lei compreende).

Vimos, por meio deste, solicitar esclarecimentos acerca do Pregão Presencial

31/2020.  No dia  27 de maio de 2020 foi pulicado no Diário Oficial do Município de

Sete Lagoas o seguinte aviso de licitação solicitado pela Secretaria de Meio Ambiente,

Desenvolvimento Econômico e Turismo:

mailto:setelagoas.coord@osbrasil.org.br
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O valor estimado desta contratação está previsto no Anexo II do Edital:

Constitui obrigação do  vencedor deste processo licitatório, segundo o item

18.1.4  do  Edital,  colocar  à  disposição  da  Prefeitura  Municipal  de  Sete  Lagoas

motorista ou operador para operar o maquinário, bem como responsabilizar-se pelo

emprego de combustível, lubrificantes e pela manutenção da máquina. 

Vejamos  a  situação  de  outro  processo licitatório,  a  Concorrência  Pública

02/2019,  Processo  Licitatório  43/2019,  que  visava  contratar  uma  empresa
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para“prestar os serviços de coleta de resíduos sólidos, varrição de vias, recolhimento

e  destinação  final  de  animais  mortos  de  pequeno  porte”,  vejamos  algumas

informações contidas no edital:

No Diário Oficial Eletrônico do Município de Sete Lagoas n° 1611 de 02 de

dezembro de 2019 foi publicado o Extrato do Contrato 108/2019, no qual contratou a

empresa  Litucera  Limpeza  e  Engenharia  Ltda para  prestar  os  serviços  da

Concorrência Pública 02/2019, o valor contratado foi de R$ 9.078.868,20 para prestar

todos  os  serviços,  inclusive,  com  o  emprego  de  “pessoal,  equipamentos  e

ferramentas e materiais necessários”. Apesar do Extrato do referido contrato ter sido

pulicado  já  há  mais  de  06  meses,  não  conseguimos  localizar  no  Portal  da

Transparência  a  íntegra  do  contrato.  Diante  disso,  aproveitamos  para  reforçar  a

necessidade de publicidade do instrumento contratual.
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Ante  o  exposto,  o  Observatório  Social  aproveita  a  oportunidade  para

formular  os seguintes pedidos de esclarecimentos relacionado ao Pregão Presencial

31/2020:

01)  Considerando  que  a  Administração  Pública  estima  que  podem  ser

contratadas  até  4.000  horas referentes  ao  aluguel  da  “Mini  carregadeira”  e

considerando ainda que o total de horas estimados nesta contratação poderá custar aos

cofres públicos até  R$ 816.666,67, valor considerável neste momento de incertezas

financeiras,  o  Observatório  Social  questiona  se  a  Secretaria  de  Meio  Ambiente,

Desenvolvimento Econômico e Turismo considerou a aquisição da mini carregadeira,

em  vez  da  sua  locação?  Essa  pergunta  visa  entender  o  motivo  pelo  qual  a

Administração Pública  pretende alugar  um bem por prazo determinado quando as

horas totais de locação poderiam, em tese, até mesmo adquirir o referido maquinário.

02) No Termo de Referência do Pregão Presencial 31/2020 ficou claro que o

objeto  desta  contratação  é  a  “limpeza  de  áreas  urbanas  no  Município  de  Sete

Lagoas”, considerando que nos autos da Concorrência Pública 02/2019, o Processo

Licitatório  43/2019,  já  houve  a  contratação  de  uma  empresa  especializada  para

“prestar os serviços de coleta de resíduos sólidos, varrição de vias, recolhimento e

destinação  final  de  animais  mortos  de  pequeno  porte”,  a  responsabilização  pela

limpeza  urbana não deveria  ser da empresa Litucera  Limpeza  e  Engenharia  Ltda,

inclusive com “pessoal, equipamentos e ferramentas e materiais necessários”? Qual

o motivo de contratar uma empresa para prestar o serviço de limpeza urbana e depois

contratar o aluguel de uma mini carregadeira para prestar o mesmo serviço?

03) Considerando que a Administração de fato precise da mini carregadeira,

o  Pregão  Presencial  31/2020  colocou  como  uma  das  obrigações  da  empresa

vencedora  a  disponibilização  de  um motorista  para  operar  a  mini  carregadeira,  a

Prefeitura de Sete Lagoas não tem um profissional em seu quadro de servidores para

operar a máquina? A pergunta é feita no sentido de entender a necessidade desse item

no  edital,  pois  uma  vez  confirmada  a  desnecessidade  do  motorista,  o  valor  da

contratação tende a ser mais vantajoso para a Administração Pública, vez que retira

uma obrigação do licitante.
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Ao mesmo tempo em que protocolamos este ofício 20/2020, o Observatório

Social desde já protocolará outra manifestação no canal da Ouvidoria solicitando a

revogação  do  Pregão  Presencial  31/2020,  esta  organização  não  tem  acesso  às

demandas da Administração Pública, por isso desde já solicitará a revogação, mas

isso somente se de fato a resposta para a pergunta 02 for no sentido da desnecessidade

da contratação. 

Manifestados  os  fundamentos  legais  que  asseguram  o  cumprimento  desta

solicitação, reiteramos  que temos  como  objetivo exercer o controle  social,  a fim  de

garantir a qualidade na  aplicação  dos  recursos públicos, principal  atividade exercida

pelo Observatório Social do Brasil - Sete Lagoas.

Na  oportunidade,  o  Observatório  Social  renova  os  protestos  de  elevada

estima e consideração.
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