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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Superintendência da Secretaria de Infraestrutura

Avenida das Industrias,, 700 - Bairro Jardim América, Maringá/PR,
CEP 87045-360 Telefone: 3261-5565 - www2.maringa.pr.gov.br

DESPACHO

Processo nº 01.17.00042803/2022.30
À
DCOMP
A/C Jair
Em atendimento ao Ofício 155-22 - Bancos praças e parques PE 253 (SEI
nº 0545016) e atenção ao Despacho NCCOMPLIANCE (SEI nº 0545099), considerando a
citação do PE 261/2022, no qual a Secretaria de Infraestrutura não tem envolvimento na
elaboração, ficando, assim, prejudicada nas respostas, solicito especial gentileza no sentido de
prestar os esclarecimentos solicitados (letras a/g), com o devido encaminhamento à Compliance.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por Maria Ligia de Siqueira Ferreira Martins Guedes,
Superintendente da Secretaria de Infraestrutura, em 29/07/2022, às 16:40, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento na Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001 e Decreto
Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0552014 e
o código CRC 9F6BD9F7.

Referência: Processo nº 01.17.00042803/2022.30

SEI nº 0552014

https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=108324&id_documento=607387&id_orgao_acesso_exter…
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
Superintendência da Secretaria de Esportes e Lazer
Diretoria Técnica da SESP

Av. Duque de Caxias, 1368, Ginásio Chico Netto - Bairro Zona 07, Maringá/PR,
CEP 87020-025 Telefone: (44) 3220-5776 - www2.maringa.pr.gov.br

DESPACHO

Processo nº 01.17.00042803/2022.30

A Secretaria de Esporte e Lazer informa que entendemos que a intenção de nossa compra de bancos é
diversa da compra da SEINFRA, pois supriremos uma demanda de deficiência de bancos nas instalações dos
playgrounds.
Assim sendo, nossos bancos têm o layout e o material que não conflita com os playgrounds instalados, por
isto a diferença dos bancos das praças que a SEINFRA tem a intenção de adiquirir.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Vidon de Carvalho, Diretor(a) Técnico(a),
em 29/07/2022, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Medida
Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001 e Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0552017 e
o código CRC 45BA59EC.

Referência: Processo nº 01.17.00042803/2022.30

SEI nº 0552017

https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=108324&id_documento=607390&id_orgao_acesso_exter…
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Secretaria Municipal de Logística e Compras
Superintendência da Secretaria de Logística e Compras
Diretoria de Compras
Gerência de Compras

Av. Rebouças, nº 200, - Bairro Zona 10, Maringá/PR,
CEP 87030-410 Telefone: (44) 3293-8203 - www2.maringa.pr.gov.br

DESPACHO
Processo nº 01.17.00042803/2022.30
À
Compliance
Em atendimento ao Ofício 155-22 - Bancos praças e parques PE 253 (SEI nº 0545016)e atenção
ao Despacho NCCOMPLIANCE (SEI nº 0545099), conforme solicitado no Despacho
SUPSEINFRA (SEI nº 0545592), temos a informar que:
a) O referido código, nesse caso específico o 90541, tem por base consulta ao sistema ELOTECH
que se dá apenas para o controle e identificação do item dentro do processo licitatório. Trata-se
de um código genérico para banco, sendo que a especificação do item constará no memorial
descritivo do processo ao qual está vinculado, a utilização do código poderá constar em diferentes
processos licitatórios, não necessariamente tendo relação os itens de um processo para o outro.

b) Ainda que se trate de bancos, não há qualquer similaridade entre os itens. No pregão 253/2022
os bancos são destinados à praças, para uso de toda população frequentadora dos espaços
https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=108324&id_documento=612117&id_orgao_acesso_exter…
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públicos, além de ser maior em tamanho (1,80 metros de comprimento e 0,85 metros de altura),
apresenta uma característica de alta resistência, sendo confeccionado em madeira tratada e
estrutura metálica em ferro, com acabamento da estrutura com fundo e pintura eletrostática (que
dá mais durabilidade ao equipamento), além de toda instalação inclusa. A madeira também
tratada e de alta qualidade proporciona mais resistência às intempéries do tempo, conferindo
economicidade com a manutenção, além de segurança, pois não ocasiona risco de quebra, o que
pode provocar acidentes aos usuários.
O banco em madeira plástica, que pretende ser adquirido por meio do Pregão 261, serão
instalados nos Centros Esportivos, destinados ao público infantil, por isso, apresentam
características diferentes, tanto em tamanho, sendo este menor (1,49 metros de comprimento e
altura de 0,73) tanto no material de sua composição, diminuindo o custo de sua produção.
Em que pese a similaridade da finalidade, são destinados a locais distintos e, consequentemente,
possuem públicos-alvo diferentes. Os bancos adquiridos por meio do Pregão 253/2022,
destinados a serem utilizados em Praças e Parques Municipais possuem uma característica de
maior resistência e maior durabilidade, pois estes locais apresentam maior fluxo de pessoas e
também estão mais expostos a ocasionais atos de vandalismo ou má utilização por parte dos
usuários. Já o Pregão 261/2022 acompanhará os Parques Infantis (playground), portanto,
atenderão outro tipo de Público.
C) O público-alvo em sua maioria é adulto, juvenil, pois os bancos serão instalados nas diversas
praças do Município de Maringá.
D) O público-alvo é infantil, frequentadores dos Centros Esportivos e espaços infantis do
Município.
E) Conforme já mencionado anteriormente, o banco solicitado pela Secretaria de Infraestrutura
possui característica de alta resistência e durabilidade, justificando assim o valor de aquisição
(conforme planilhas de pesquisa de preços e orçamentos anexo ao processo).
F) Tendo em vista se tratar de produtos para usuários distintos, a vantajosidade está centrada no
princípio da eficiência e da segurança, uma vez que a aquisição de um bem com características
superior e alta qualidade apresenta maior durabilidade e baixa necessidade de manutenção, ao
passo que no pregão 261/2022 em avaliação realizada pela Secretaria de Esportes as
características do banco de madeira plástica atende as necessidades do público-alvo.
G) A justificativa se dá em razão da complexidade construtiva dos equipamentos, no pregão
261/20022 por se tratar de um item padronizado, a referida documentação técnica será exigida
posteriormente apenas da Contratada, 10 dias após a sessão do pregão.
Certos dos esclarecimentos prestados, nos colocamos à disposição.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Jair Marinho de Souza, Diretor(a) de Compras, em
01/08/2022, às 10:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Medida Provisória nº
2200-2, de 24 de agosto de 2001 e Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0556320 e
o código CRC 0770A88D.

Referência: Processo nº 01.17.00042803/2022.30

SEI nº 0556320

https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=108324&id_documento=612117&id_orgao_acesso_exter…
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