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Ofício nº 252/2022-SEDUC

Maringá, 09 de dezembro de 2022.
Ilustríssima Senhora
Cristiane Mari Tomiazzi
Presidente do Observatório Social de Maringá

Assunto:  Resposta ao ofício nº    252/2022   – OSM/OP remetido a esta Secretaria referente ao  s  

pregões   nº   433/2022 e 436/2022  .  

Prezada Presidente,

Em resposta ao referido ofício, frente aos questionamentos, informamos:

A Secretaria de Educação, faz o planejamento das licitações no início do ano,

elabora os termos de referência e encaminha para cotação de preços solicitando parecer jurídico

de caráter opinativo que servem como norte para  alterações quando necessárias,  garantindo a

total lisura do processo. 

Informamos também que o certame foi integralmente balizado pelos princípios

norteadores  do  direito  administrativo  e  nas  legislações  correlatas  para  maior  segurança  ao

Município e seus administrados (sociedade) na satisfação do interesse comum, resguardando

que o objeto ofertado possua de fato qualidade, em atenção a finalidade pública almejada com o

certame, conforme objetivo estipulado no art. 3º da Lei 8666/93:

Art.  3º  A  licitação  destina-se  a  garantir  a  observância  do  princípio

constitucional da isonomia,  a seleção da proposta mais vantajosa para a

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da

legalidade,  da  impessoalidade,  da  moralidade,  da  igualdade,  da

publicidade,  da  probidade  administrativa,  da  vinculação ao  instrumento

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
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No que se refere as características e justificavas o solicitado em edital  busca a

qualidade e eficiência, que tem por finalidade garantir a segurança jurídica por de tratar-se de

licitação de grande vulto financeiro, da essencialidade e finalidade da mesma e não cercear a

competitividade, todavia após os apontamentos e analise minuciosa da minuta, esta comissão

de  Licitação,  informa  que  visando  uma  maior  abrangência  de  licitantes  participarem  do

certame, decidiu por modificar os editais.

Nesse  sentido,  a presente  impugnação  é  recebida,  vez  que  tempestiva,  e  no
mérito  será  acatado,  REVOGANDO o processo licitatório  nº.  01.05.00065897/2022.62 e  o
processo  licitatório  nº.  01.05.00066220/2022.71,  informamos  que  será  realizada  nova
publicação na imprensa oficial, informando nova data de abertura do certame, respeitado os
prazos estabelecidos na legislação vigente. 

Atenciosamente, 

JOICIANE ELIZA CRISTINA ESKILDESEN DE
CASTRO MONTE 

Coordenadora de compras

Karina Silveira Marsola 
Diretora administrativa 

 NAYARA MALHEIROS CARUZZO 
Secretária de Educação
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