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Ofício nº. 062/2023 – OSM/OP                                   Maringá, 23 de março de 2023 

 

 

 

 

 

 

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 solicitar ESCLARECIMENTO em 

relação ao Pregão Eletrônico n.º 40/2023, Processo Administrativo nº 

70/2023, nos termos seguintes: 

 

 

1) DOS FATOS  

A Prefeitura Municipal de Maringá – PMM publicou edital para a realização 

de licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 40/2023 – Processo nº 

Processo nº. 70/2023, SEI n.º 01.05.00092199/2022.45, objetivando a “Registro de 

Preço para aquisição de Artigos de Cama, Mesa e Banho em Geral, para 

atendimento das necessidades das Secretarias e da Administração Indireta ou 

Autarquias vinculados ao Município de Maringá- PR, através da Secretaria 

Municipal de Logística e Compras - SELOG”. A abertura das propostas está prevista 

para o dia 29 de março de 2023, às 08h30min, sendo o valor máximo previsto 

para a licitação de R$ 797.895,70. 
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Analisando-se o item 01 e 06 da licitação, destina-se a aquisição de “Manta 

em microfibra, 100% poliéster, 100% acrílico na borda. Gramatura 200 g/m². 

Medindo 1,50m x 2,20m.”, sendo o quantitativo total previsto de 5.893 unidades, 

pelo valor unitário de R$ 51,30, o que representa um valor total de R$ 302.310,90. 

Considerando o valor total do edital, os itens 01 e 06 representam 38% do 

valor do edital. 

Destaca-se que foi identificado que existe uma licitação aberta que previu 

a compra de 4.165 unidades da mesma manta, o PE n.º 79/2022. A vigência da 

Ata do PE 79/2022 vai até 31/05/2023. Por meio desta Ata foram emitidos 07 

empenhos, que somam a quantidade de 4.150 unidades da manta. Porém, destes 

empenhos apenas um foi liquidado, com a quantidade de 2.500, ou seja, havendo 

um saldo empenhado de 1.650 unidades. 

No último empenho do PE 79/2022, emitido em 06/03/2023, o valor 

unitário da Manta vendida pelo fornecedor I. F. CADAMURO EQUIPAMENTOS 

EIRELI foi R$ 34,70, valor este 32% menor que o valor máximo previsto no PE 

40/2023. 

Além disso, em análise ao estoque da SAS, disponível no Portal da 

Transparência, verificou-se que em 23/03/2023 existe um estoque de 3.088 

unidades da mesma manta de microfibra com as mesmas medidas no 

almoxarifado: 
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Diante do exposto, considerando  

 

• Que de 2017 a 2022 a soma total de unidades empenhadas deste tipo 

de manta foi 4.525, quantitativo inferior ao que foi previsto no PE 

40/2023 para atender apenas um ano. 

 

 

• Que há empenhos abertos para este item (PE 79/2022) que somam 

1.650 unidades e que ainda podem ser liquidados; 

• Que já existe em estoque 3.088 unidades da manta; 
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• Que com a liquidação do saldo dos empenhos do PE 79/2022 (1.650 

unidades) haveria um total de 4.738 mantas disponíveis; 

• Que o preço da manta no PE 79/2022, que tem empenhos abertos, é 

valor este 32% menor que o preço máximo previsto no PE 40/2023; 

• Que haveria a possibilidade de aditivar os quantitativos das mantas do 

PE 79/2022 em 25% conforme Lei 8.666/93; 

• Que no PE 40/2023 pretende-se comprar 5.893 unidades da mesma 

manta. 

 

 

Questiona-se: 

 

1) Tendo em vista que a SAS possui disponível, somando o empenhado 

pelo PE 79/2022 mais o quantitativo em estoque, quase 5 mil mantas; 

que ela está abrindo uma licitação (PE 40/2023) para a compra de 

quase 6 mil mantas; e que o histórico de empenhos deste objeto nos 

últimos anos é muito inferior a estes quantitativos, sendo que nem 

mesmo nos anos mais críticos da pandemia adquiriu-se a quantidade 

agora pretendida, o que gerou o aumento tão expressivo do 

quantitativo? Qual o estudo que demonstra que há a necessidade 

desta quantidade de mantas, considerando que a Administração 

Pública deve pautar-se pelos princípios da eficiência, economicidade e 

motivação dos atos?  

 

2) Para quais locais serão destinadas as 3.088 unidades de manta que 

estão armazenadas no almoxarifado da Prefeitura? Favor detalhar os 

locais, quantitativos e cronogramas de entrega. 

 

3) Quais são os critérios para a distribuição das quase 10 mil mantas? 
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Solicita-se que sejam feitos os ESCLARECIMENTOS das questões acima 

expostas, primando pela Transparência e Eficiente aplicação dos recursos 

públicos. 

 

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 

nº 10.024/2019. 

 

 

Atenciosamente, 

 

SER/OBSERVATÓRIO SOCIAL DE MARINGÁ 

Cristiane Mari Tomiazzi 

Presidente 

mailto:observatorio@cidadaniafiscal.org.br
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://journalmex.files.wordpress.com/2009/04/cepal1_200801231040291.jpg&imgrefurl=http://journalmex.wordpress.com/2009/04/29/primera-reunion-de-seguimiento-del-plan-elac2010/&usg=__dn_ub8pcm_U8p4IlRhckw7FYmfc=&h=433&w=354&sz=31&hl=pt-BR&start=4&um=1&tbnid=sv90tGiwu3YUjM:&tbnh=126&tbnw=103&prev=/images?q=CEPAL&hl=pt-BR&sa=N&um=1

