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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 expor e solicitar 

o que segue: 

 

A Prefeitura de Maringá contratou as empresas VISOAR REFRIGERAÇÃO 

LTDA e ELETROLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, para a realização de reparos 

no ar condicionado do Ginásio de Esportes Chico Neto e fornecimento de peças, 

sob a justificativa de que o local seria utilizado para prestar serviços necessários 

ao combate à COVID-19. O serviço mencionado foi o acolhimento de pessoas em 

situação de rua1.  

Foram emitidos três empenhos para a empresa Visoar, sendo um no valor 

de R$ 39.070,00 para a aquisição de peças, um de R$ 131,90 para a realização de 

serviços de solda e um último no valor de R$ 4.484,39 para os serviços de 

manutenção: 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 https://gmconline.com.br/noticias/cidade/maringa-30-pessoas-em-situacao-de-rua-estao-
acolhidas-no-chico-neto/ 
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 Além desses, ainda foi emitido um empenho para a empresa ELETROLUZ 

MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA., no valor de R$ 1.855,01, para a aquisição de peças 

elétricas para a manutenção.  
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Desta forma, tem-se que a PMM investiu R$ 45.541,30 na manutenção do 

aparelho de ar condicionado do Ginásio de Esportes Chico Neto, valor este que 

foi integralmente liquidado e pago. 

Todos os empenhos afirmam que a contratação das empresas Visoar e 

Eletroluz se deu por meio de Dispensa de Licitação. Entretanto, o campo “Nº 

Licitação” está vazio em todos os empenhos, e buscando pelos termos “ar 

condicionado” e “Chico Neto”, não foi localizada nenhuma dispensa no Portal da 

Transparência. 

 

Diante disso, solicitamos os seguintes esclarecimentos: 

 

1) Por meio de qual dispensa de licitação as empresas Visoar e Eletroluz 

foram contratadas para fornecer peças e o serviço de manutenção do 

ar condicionado do Ginásio Chico Neto? 

2) A dispensa foi publicada no portal da transparência? Se não, por que 

motivos? 

3) Quais aparelhos de ar condicionado receberam manutenção? Indicar o 

número do patrimônio de cada um e o tipo de serviço que foi realizado 

em cada máquina, com suas respectivas peças novas. 

4) Todos os aparelhos de ar condicionado do Ginásio de Esportes Chico 

Neto estão funcionando adequadamente após a manutenção?  

5) Ainda existem pessoas em situação de rua acolhidas no Ginásio de 

Esportes Chico Neto? Se não, durante quanto tempo as pessoas 

ficaram abrigadas neste local e onde estão abrigadas neste momento? 

 

 

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 art. 78 da Lei Orgânica de 

Maringá. 

 

 

Atenciosamente, 

 
Giuliana Pinheiro Lenza 

Presidente OSM 
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