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Ofício nº. 163/2021 – OSM/OP                      Maringá, 27 de agosto de 2021. 

  

 

 

 

 

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 apresentar 

pedido de ESCLARECIMENTO em relação ao Pregão Eletrônico nº. 243/2021 

- Processo nº. 3281/2021, nos termos seguintes: 

 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ realizará licitação destinada à 

aquisição de Brinquedos Pedagógicos e Recreativos em Geral (como Dominó, 

Carimbos Educativos, Jogo da Memória, Boneca (tipo Bebê), Carrinhos em plástico, 

dentre outros), em Atendimento das Necessidades das Secretarias Municipais e 

Órgãos vinculados ao Município de Maringá-PR, através da Secretaria Municipal 

de Logística e Compras – SELOG no sistema de Registro de Preços. 

A abertura da proposta está prevista para o dia 13 de setembro de 2021 

às 08:30 e o valor máximo estimado para a contratação é de R$ 73.613,00 (setenta 

e três mil e seiscentos e treze reais), sendo uma licitação do tipo menor preço por 

item.  

Ao analisar o Anexo I do edital, os itens 19 e 20 causaram estranheza, visto 

que ambos solicitam a aquisição de livros do autor Todd Parr publicados pela 

editora Panda Books, conforme a imagem a seguir. 
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Ocorre que, de acordo com uma pesquisa realizada pela OSM, apenas o 

livro com o título “Tudo Bem Ser Diferente” foi encontrado na página da editora 

Panda Books, não sendo possível localizar o livro “Não faz mal ser diferente”. 

Sendo assim, contatou-se a editora via WhatsApp para melhores esclarecimentos.  

De acordo com a própria Panda Books, o livro com o título “Não faz mal 

ser diferente” é uma versão em português de Portugal publicada pela editora 

Zero a Oito, localizada na cidade de Lisboa – Portugal. Vejamos as imagens. 

 

 

• Conversa via WhatsApp com a editora Panda Books 
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• Site da Editora Zero a Oito de Portugal 

 

 

 

  

Além disso, verificou-se o histórico de compras dos itens 19 e 20, em que 

foi possível encontrar somente o código 233557 do item 19 – “Livro: Tudo Bem 

Ser Diferente - Autor: Todd Parr - Editora: Panda Books. Última edição” em uma 

compra realizada no ano de 2012, segundo a imagem abaixo. 
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Nesse sentido, considerando as informações acima apresentadas, isto é, 

de que o livro do item 20 seria a versão de Portugal do mesmo livro do item 19, 

solicita-se que seja esclarecido: 

 

1) Qual a justificativa para a compra do livro na versão brasileira (item 19) 

e também na versão de Portugal (item 20).  

2) Quais empresas serviram de parâmetro para a cotação dos livros (itens 

19 e 20)? Favor encaminhar cópia dos orçamentos dos itens 19 e 20. 

 

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 deve respeitar os termos do art. 9º, §1º do Decreto Legislativo Municipal 

03/2006. 

 

 

Atenciosamente, 

 
SER/OBSERVATÓRIO SOCIAL DE MARINGÁ 

Cristiane Mari Tomiazzi 

Presidente  
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