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. 062/2022 – OSM/OP.

Maringá, 29 de março de 2022.

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 (LAI), 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 fazer pedido de
ESCLARECIMENTOS em relação ao Pregão Eletrônico n.º 82/2022, nos seguintes
termos:
A Prefeitura pretende, por meio do PE 82/2022 – Processo 314/2021,
adquirir Veículo Utilitário Tipo Pick-up e Veículo de Passeio, 04 Portas, 05
Passageiros, Flex, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social – SAS, no
valor total máximo de R$ 283.030,00, vejamos:
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Contudo, analisando o descritivo do veículo tipo Pick-up (item 202190),
não foi possível compreender se o veículo será com cabine simples ou cabine
dupla. Vale ressaltar que foi durante a pesquisa de preço que o OSM se deparou
com os modelos: cabine simples e dupla.
O OSM realizou algumas pesquisas e verificou-se que os valores são muito
próximos, inclusive se a fornecedora possuir estoque do veículo, ou seja, se a
concessionária possuir o veículo a pronta entrega, ela poderá oferecer uma Pickup cabine simples ou dupla por praticamente o mesmo preço.
Tendo em vista que o valor do preço máximo estimado em Edital está
próximo, tanto para adquirir um veículo com cabine simples quanto para a
aquisição de um veículo com cabine dupla, paira a dúvida sobre qual seria a real
necessidade da secretaria.
Diante do exposto, questiona-se:
1) Qual foi o modelo de veículo Pick-up pesquisado pela PMM?
2) Quais foram as empresas pesquisadas? Favor encaminhar documentos
relacionados às pesquisas.
3) Qual veículo (Pick-up simples ou dupla) atenderia a real necessidade da
SAS?
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Considerando, portanto, que existe obscuridade no descritivo, que não
permite saber qual a real necessidade que atende à Administração, se seria o
modelo da Pick-up com cabine simples ou dupla, sendo que ambas possuem
valores muito próximos no mercado, se faz necessário o presente pedido de
ESCLARECIMENTO a fim de que sejam tomadas as medidas cabíveis para que o
edital seja suficientemente claro aos participantes e para a sociedade e que tenha
como resultado a aquisição de um objeto que seja útil para atender às
necessidades da Secretaria com Economicidade e Eficiência.
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 artigo 23, § 1º do Decreto
Federal n.º 10.024/2019.

Atenciosamente,

SER/OBSERVATÓRIO SOCIAL DE MARINGÁ
Cristiane Mari Tomiazzi
Presidente

Anexo 1 - Tabela com as pesquisas realizadas pelo OSM:
Lote

Cód.

Quant.

Unid.

Descrição

Valor
Máximo
Unitário

Valor
Máximo
Total

Veículo utilitário tipo Pick –
Up. - Conforme memorial
descritivo).

1

202190

2

Unid.

Valor unitário pesquisado

Fiat Strada Endurance, cabine simples, 1.4, 8V,
flex: R$ 89.298,00
Fiat Strada Endurance, cabine dupla, 1.4, 8V, flex:
R$ 97.042,00
Link do site: https://strada.fiat.com.br/monte.html
97.385,00

194.770,00
Volkswagen Saveiro Robust CS, 1.6:
R$ 78.990,00 a R$ 86.400,00
Link dos sites:
https://www.icarros.com.br/comprar/uberabamg/volkswagen/saveiro/2022/d36695877?pos=15
&hfv=false&financiamento=true
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Lote

Cód.

Quant.

Unid.

Descrição

Valor
Máximo
Unitário

Valor
Máximo
Total

Valor unitário pesquisado
https://www.icarros.com.br/comprar/santo-andresp/volkswagen/saveiro/2022/d36407512?pos=7&h
fv=false&financiamento=true
https://www.icarros.com.br/comprar/imperatrizma/volkswagen/saveiro/2022/d35485263?pos=8&
hfv=false&financiamento=true
https://www.icarros.com.br/comprar/abaetemg/volkswagen/saveiro/2022/d36504681?pos=9&
hfv=false&financiamento=true
Volkswagen Saveiro Robust CD, 1.6:
R$ 94.900,00 a R$ 99.990,00
Link dos sites:
https://www.icarros.com.br/comprar/fraiburgosc/volkswagen/saveiro/2021/d35194998?pos=25&
hfv=false&financiamento=true
https://www.icarros.com.br/comprar/belohorizontemg/volkswagen/saveiro/2022/d35152678?pos=10
&hfv=false&financiamento=true
Renault Oroch Express 1.6: R$ 103.600,00
Link do site: https://www.renault.com.br/veiculosde-passeio/duster-oroch/monte-oseu.html?gradeCode=ENS_MDL2P1SERIELIM1
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