
 
 
 

 

  
Página 1 de 4 

SER/OBSERVATÓRIO SOCIAL DE MARINGÁ 
R: Basílio Sautchuck, 388 - CEP 87.013-190 – Maringá – PR 

observatorio@cidadaniafiscal.org.br 
Fone: (44) 3025-1282 

  

Ofício nº. 192/2021 – OSM/OP                Maringá, 09 de novembro 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, representada neste ato  por sua 

Presidente, que ao final subscreve, vem respeitosamente à presença de Vossa 

Excelência apresentar PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS em relação ao Pregão 

Eletrônico nº. 319/2021 - Processo n.º 2378/2021, nos termos  seguintes:  

 

1) DO OBJETO DA LICITAÇÃO  

A Prefeitura Municipal de Maringá publicou, em 19 de outubro de 2021, o 

edital do Pregão Eletrônico n. 319/2021, cujo objeto é a “Aquisição de Trator 

Cortador de Grama com Três Unidades de Corte, Sistema Helicoidal, Autopropelida 

destinado à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SESP e Varredeira Manual 

Portátil de Uso Externo e Interno, destinada à Secretaria de Governo - SEGOV para 

atendimento das necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de 

Maringá, através da Secretaria Municipal de Logística e Compras – SELOG”. A 

abertura dos  envelopes está marcada para o dia 16 de novembro de 2021, às 

08h30min e a  licitação será do tipo menor preço.  

O valor máximo previsto para a compra do trator cortador de grama (item 

1 - cód 18738) é de R$ 86.330,00, e para cada varredeira de piso (item 2 - cód. 

203419), o valor previsto é de R$ 4.799,00, totalizando o valor máximo de 

R$100.727,00. A PMM pretende adquirir os produtos mencionados nas seguintes 

quantidades:  
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 As características requeridas para o trator (item 01) foram detalhadas no 

memorial descritivo:  

 

 

No que toca a este item 1, TRATOR, em buscas junto a sites de compras 

na internet, não foi possível localizar outros tratores que satisfaçam os requisitos 

dispostos no edital até o presente momento, com exceção de um produto 

específico da marca Erikana Professional Mowers, modelo Lorena Triplex Futebol.   

Aparentemente, as características do produto mencionado da marca 

Erikana Professional Mowers atendem com exatidão às exigidas no edital, não 

tendo sido encontrados outros tratores com todas as características exigidas no 

Pregão Eletrônico 319/2021. Conforme as especificações gerais do trator a seguir, 

encontradas na página do trator da marca Erikana Professional Mowers, modelo 

Lomera Triplex Futebol: 
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Diante do exposto, considerando que o OSM não teve tempo hábil para 

solicitar o processo, e que este não está disponível em formato digital no Portal 

da Transparência, solicita-se: 

 

a. Que sejam encaminhadas as cópias dos orçamentos que embasaram 

o estabelecimento do preço máximo do edital de licitação, contendo 

o descritivo completo do trator pesquisado, a marca e modelo. 

 

b. Que seja ESCLARECIDO quais outras marcas, além da Erikana 

Professional Mowers, modelo Lomera Triplex Futebol conseguem 

atender ao edital de licitação do PE 319/2021. 
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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 de 

resposta é de até 02 (dois) dias úteis, nos termos do art. 23, parágrafo 1o do 

Decreto Federal n. 10.024/2019. 

 

Atenciosamente, 

 
SER/OBSERVATÓRIO SOCIAL DE MARINGÁ 

Cristiane Mari Tomiazzi 

Presidente  
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