
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
ARAPONGAS

COMISSÃO DE FINANÇAS – COMFIN

A Comissão de Finanças compareceu no Setor de Licitação em 21 de Junho do

corrente ano,  as  14h00 com a finalidade de obter  informações  sobre os andamentos  frente  aos

procedimentos de execução dos processos licitatórios e de compras executados pelo Município para

o Setor Saúde e quanto a Recomendação Administrativa do GEPATRIA Nº03 de 2021 (em anexo).

Na ocasião estiveram presentes os (as) Conselheiros (as) Sra.  Ìyálòrísá  Joilda,  Sra.  Alzira,  Sra.

Maria Madalena, Sr. Eucir Zanatta – Presidente, e Sr. André Luiz, também estiveram presentes os

profissionais daquele setor representados pelo Sr. Valdinei Juliano – Pregoeiro e Sra. Tainara Fakeiti

–Administrativo  /  Licitação,  assim  como  pelo  Sr.André  Galina  –  Gerente  de  Assistência

Farmacêutica e Sra. Tatiele – Secretária do Sr. Moacir Paludetto Junior/ SEMUS. 

Durante a reunião a Comissão indagou se o Setor de Licitação estava agindo de

acordo com as Recomendações do GEPATRIA, tendo resposta  positiva através do Sr.  Valdinei,

ressaltando que perante os nove itens, o item 3.5.1 – na utilização do aplicativo Menor Preço – Nota

Paraná,  esclareceu  que  o  Gerente  de  Compras  do  Município  Sr.  Carlos  informou  ao  Setor  de

Licitação que é eventual o uso do Aplicativo Menor Preço, por muitas vezes não obtendo êxito, e o

Item 4.5 – Não divulgação do preço estimativo no edital, a Sra. Tainara mencionou que o Setor de

Licitação  se  adequará  conforme  orientação  recebida  através  do  instrumento  encaminhado  pela

MP/GEPATRIA.

A Sra. Tainara relatou também que para cada processo recebido há uma comissão

para avaliação, sendo um pregoeiro e dois com função de apoio. Citou que o Setor de Compras

elabora uma média de fornecedores com valores de determinado produto, e encaminha ao Setor de

Licitação não extinguindo a possibilidade de serem outros fornecedores que entrarão no processo de

Pregão,  e  frisou  também  que  as  compras  são  realizadas  uma  vez  ao  ano,  porém existindo  a

necessidade de aquisição de uma quantidade maior, é executado a solicitação. 

Desta  forma  a  COMFIN  observou  através  de  informação  e  também

questionamento  que  são  atendidos  os  requisitos  emanados  do  Ministério  Público  e  legislação

pertinente e pode ter maior conhecimento das ações referentes aos processos licitatórios, através dos

profissionais que compareceram para esclarecer as dúvidas abordadas também havendo necessidade
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de realizar agendamento com o responsável pelo Setor de Compras, Sr. Carlos, para elucidar as

questões relativas a pesquisa de preços.
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