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osvinte e dois dias do mêsde junho de 2017, às 14:55hs, na Sala de Comissões da Câmara
Municipal. reuniu-se a Comissão Parlamentar de Inquérito constituida pelo Requerimento nº
36.556/16 e 46/17, na presença dos Vereadores Bertinho Scandiuzzi, Maraca Isaac, foi aberta a
reunião da CPI, o Presidente iniciou cumprimentando todos os presentes, agradecendo a presença
dos Vereadores presentes nesta reunião, explicou que nesta reunião será ouvido o Sr. Paulo Muniz,
para que possa esclarecer à população dúvidas acerca da merenda escolar. Ver. Isaac cumprimentou
todos os presentes, afirmou que a CPI faz esta oitiva para trazer mais esclarecimentos « que possa
na coneluso trazer uma ferramenta emprol da cidade, Ver. Maraca coma palavra cumprimentou o
Presidente da CPI, ressaltando a importância de explicar e verificar onde e como o Poder público
tem gasto os recursos, que deve-se mostrar a verdade sempre,éimportante que se apure e tomemas.
providências acerea do que for apurado. O Presidente chamou Paulo o cumprimentando e
solicitando que compusesse a mesa para iniciara oitiva. Com a palavra indagou qualo cargo que o
depoente ocupou na gestão anterior e suas funções, Respondeuqueera presidente da Comissão de
Licitação e pregoeiro da Prefeitura, que atualmente é aposentado da Prefeitura eéfuncionário da
Transerp, exerce à função de compras « contratos, Respondeu à indagação do Ver Bertinho que na
administração passada quem fazia a cotação dos produtos da merenda eram os responsáveis que
trabalhavam na Divisto da alimentação escolar, os nomes dosservidores não saberia dizer, que o
chefe era Aliomar, mas quem fizia as cotações, não sabe dizer porque trabalhavam em locais
diferentes dos mesmos; Se tem conhecimento da preocupação de Aliomar e do Secretário da
Educação da época quanto a abertura desta CPI, o depoente respondeu que não teve conhecimento
de tal preocupação. Se é de conhecimento do depoente de na divisão de alimentação escolar haver
práticas ilícitas na aquisição da merenda, no tocante principalmente à cotação; disse que não tem
conhevimento de comoera fita a cotação que sabe que quanto ao gênero alimentício, er adotada a
tabela do Ceagesp. Porque na administração passada quando da utilização da tabela do Ceagesp

lizaramos maiores valores constante da tabela? Disseque desconhece, que quando chegavam
para ele os preços já vinham definidos,Equanto a ser em Kg e não por maço ou engradado,disse
que desconhece porque já vinha pronto na requisição, que nunca chamou atenção, porque era assim
encaminhado à Sec de Administração e em a forma como era acompanhado na Divisão de
AlimentaçãoEscolar pelas nutricionistas, Respondeu ainda que não se recorda de haver ata de
registro ou se tinha algum produto com um preço extraordinário, talvez. porque 05 preços do
hortfruti oscilam emmuito. Ver. Bertinho afirmou que na última reunião foi informado queo Sr.
José Marcos era responsável pelas cotações da Secretaria da Educação, disse que nunca ouvi falar
desta pessoa, que não conhece este nome; O presidente afirmou que em matéria publicada no jomal
a Tribuna foi publicado que a Prefeitura pagava muitas toneladas a mais empernil se foio depoente
que atuou no pregão, disse queera o pregoeiro, mas como o preço já vem cotado para ele, explicou
que a Secretaria faz a requisiçãoe as cotações e manda para à Secretaria da Administração e monta-
se um processo, é feito um edital e vai para a Secretaria dos Negócios Jurídicos para parecer acerca
doeditale assim pordiante, que não pode pagar acima do preço da tabela, que segue o que já está
pré-determinado. Quetinha conhecimento da matéria, mas que nãose recorda se foi adquirido ou
não, Se teve conhecimento de possível conluio de empresas que tentaram elevar os preços dos.
produtos: disse que desconhece, que não ocorria, que não tem conhecimento deste fato. O
Presidente afirmou queem 04/06/2016, o jornala Tribuna publicou notícia de licitação com valores.
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conhecimento. quando vem o pedido da Secretaria da Educação já vemcoma cotação pronta,
comoéumproduto queoscila no mercadoetodooprocesso demotéapublicaçãodseds,os

am, mãono ia da realização do preso. pgavam à abeldoCegosdo ia anterior
quenão pode pagar um centavo aeima dopreço reservado (constanteda requisição). nem acima do

preço constante na citada tala do dia ameror, Como responsável ela conduçãodopre
unea notou mada de estranho em relação ao horirui? Respondeu que com relação à horti
vlizavama abeia do Cengesp, para os demais produtos era dificil saber, porque s cotações já
vinham prontas, se inha autonomia de aixar ovalorse pereebesse que estava acima do preço do
mercado, respondeu que a função do prgocio é essa. de tentar axaro preço omáximo possível,
que mãose recorda dealgo com preço superfaturado e ter que axar muito o preço, Que num

Peecbeu discordância ou interesse de um fornecedor com outropara tentar um preço maior, disse
que o procedimento Jicitnôro não pernie issocom relação do certame decsrar vencedor
fomecedor com preço mor do que otro, disse que não pode parque o procedimento licitatório
visa à compra pelo menor preço, Que no joral a tribuna oi publicado que a Prefeitura mudou a
forma deliciar após denôncia, disse que nãose recorda disso,que comoarequisição jávem pronta.
não lá como mudar a metodologia, À assessorada Vereadora Glância Berenice, Leandra Moura
cumprimenou os” presentes & solicitou que, na prtica cselecesse as alribuições do
pregoeirofilocio, seera responsável por averiguar às cotações e as empresas parteipantes
Tespondeu que existe uma diferença do leiloeiropara o pregocto, que como pregoeiro. quando à
requisição chegava, momava-se um processo, quando vinha para cle ou para a comissão de
Tsitação, se fosse caso de horiltui. pegavam à tabela doCengesp do dia anterior faziamà
comparação do que fi cotado, que ee a cotação eopregão ospreços oscilasammuito, que
assim, trabalhava comatabela do CEAGESI, exemplficou que se a cotaçãoestava em R$ 3000 €
mo dia da realizaçãodo pregão estavaem R$ 10.00, não pagava mais do que R$ 10,00. que à
cotação da CENGESP era de conhecimento de todos e também dos fomesedores, que assim,
respeitava o valor de reserva, que nos outros itens, tentavam puxar 0 preço para tentar o menor
preço possível. O Presidente indagou snda com relação do Pei, que lou perceptível que uma
empresa paricipou para clevaro preço médiodacotação: dise que nãose recorda, masque nãodá
para saber na hora os preços de tudo, que a cotação não era cles quem faziam nem a amostra
cuanto a documentação das empresas, limmou que recebia apenas da vencedora, Leanda afirmou
que tinham empresas do mesmo grupo econômicooque não era peido,senão houve percepção
disso? Respondeu que era muio dinâmico. que não dava para acompanhar, afirmou que sempre
primaram pela transparência e se aconteceu iso,não vinham interesse nenhum, o interes
apenas em pagar omenor preços que depois disso é que a comissão passou a verificar a questãodas
empresas de um mesmo grupo econômico. Ver, Bertnho ez a leitura de uma reportagem do jorala
tibuna de mudança do procedimento de licitação da Prefeitura, mudandoa forma de conferência
dospreços dos itens: disse quenão se recorda de tal mudança Porque há critérios estabelecidos, e a
Comissãode licitação não muda critérios, estejá sãoestabelecidos, que não pode pagar acima do
valor de reserc, nem aimado valor da tabelado Ceugesp dodia amei, que nãose recorda detl
mudança. Ver, Lueiano Mega cumprimentou todos0 presents, com relação à reunião anteriordaCa S adriana afinmou queo vardo frete mudou de 3076 para 24% que foi estabelecido junto
ao Ministério. Público sesaberia informar acerca de tais “valores: respondeu que não tem
conhecimento desta informação porque a requisiçãojá chega proa da Secretaria, respondeu sinda
que quanto o Sr Jos£ Marcos Oleito que não o conhece Ver Berinho abriu a palavra dos
participantes, afirmou que apesar de ter vindo prestar esclarecimentos, muitas cosas não se
recordou, masagradeceu a presença do depoente, que emcomo objetivo detrazeràpopulação à
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de como está sendo gastoodinheiro público, que foi noticiado o superfatoramento de
diversos gêneros, que sabe da boa vontade do depoente em prestar esclarecimentos, agradecendo à
presença do mesmo. O Depoente afirmou que nã precisa agradecer porque é sua função que todos
os processos licitatórios eitos por ele e toda comissão de licitação estãoà disposição,até porque é
público assim, comoodinheiro queé também público, todos devem cuidar muito bem, que sempre
frisou muito isso, valorizandoa transparência em todos os processos, que se colocaà disposição
sempre que necessário, O presidente procedendo comentários finais, afirmou que por duas ocasiões
não conseguiram localizaraservidora Eliana para
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depor nesta CPI, mas que vão continuar
tentando, la,é fundamental para a apuração dos fatos, Nada mais havendo, nem
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